
Reviderad 2021-03-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari−31 december 2020 

Helårsrapport 2020 
 

Västervik Framåt ska erbjuda näringslivet i Västervik tillväxt- och utvecklings-
främjande tjänster, arbeta med samverkan, platsutveckling och marknadsföring, för 
att skapa en välkänd och konkurrenskraftig kommun. Tillsammans för vi Västervik 
framåt, för att bli den mest attraktiva kommunen att bo, besöka, arbeta och driva 
verksamhet i. 
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VD har ordet 

2020 − ett år vi aldrig kommer att glömma. 
När vi började arbeta i januari hade vi ingen aning om att 2020 skulle bli ett år som för alltid kommer att sätta 
spår i historien. I februari började vi faktiskt förstå att det virus vi nu hört talas om, även skulle komma att 
påverka oss i Västervik, åtminstone några månader framåt. 

När fysiska möten och träffar, som är en stor del av Västervik Framåts arbete upphörde, nådde vi en 
överenskommelse med Västerviks kommun kring vårt uppdrag. Arbetet behövde inte styras exakt utifrån det 
upphandlade avtalet, vi skulle istället koncentrera oss på vad som gjorde mest nytta för näringslivet här och 
nu. I årsrapporten förmedlar vi vad gjort för att hjälpa näringslivet under 2020. 

När det nationella förbudet mot sammankomster med fler än 500 personer togs, sammanföll detta med 
evenemanget Krogkultur som med alla deltagare innefattade mer än tusen besökare, artister och funktionärer. 
Evenemanget ställdes in och de nya restriktionerna blev starten på en tuff period för boende-, restaurang- och 
evenemangsbranschen i Västervik. Vi intensifierade kontakten med de drabbade branscherna. Via nätverken 
höll vi under våren möten varje vecka med hotell, restauranger och handel för att fånga läget och behov av 
hjälp. Arbetet avtog under sommaren/tidig höst, och branscherna lyckades återhämta en del av vårens tapp. 
Vi återupptog sedan detta igen när den andra vågen av pandemin kom hösten 2020. 

Utöver nätverksmöten har vi även under året tagit tempen på näringslivet via Barometern. Här skickades 
frågor ut varje vecka och vi fick in många synpunkter, tips och idéer från företagen på vad Västervik Framåt, 
kommunen och övriga aktörer kunde göra för att hjälpa till. Drygt 400 personer är registrerade i verktyget och 
där ca150 av dessa svarar löpande. Verktyget har rönt intresse i hela länet och uppmärksammats i regionalt. 

Värt att nämna: 

– Inledningsvis svarade cirka 50 % av företagen att de var starkt ekonomiskt påverkade av pandemin. 
Siffran minskade under sommar och tidig höst, för att sedan öka igen under senhösten. 

– Restaurang, boende och handel var under våren de mest påverkade branscherna och låg på över 60 % 
vid svar på samma fråga. Även här följdes mönstret och påverkan minskade under sommar och höst, 
för att med ökad smittspridning och nya restriktioner öka kraftigt igen vid slutet av året.  

– Tillverkande industri som bransch har varit relativt opåverkad. Det finns så klart drabbade 
industriföretag, liksom företag som kunnat dra nytta av nya behov och ökat sin försäljning.   

– 44 % av alla som svarande ansåg inledningsvis inte kunna driva sin verksamhet längre än 6 månader. I 
november hade siffran halverats till 22 %, vilket fortsatt var allvarligt men en klar förbättring. 

Resultaten från Barometern släpptes på vår nydesignade webbsida covid.vastervikframat.se. Här har vi under 
året sammanställt viktig näringslivsinformation kopplat till corona, med stort fokus på stöd och rådgivning.  

Vi fick även ställa in våra morgonträffar Västervik 07:30 och 
lanserade under våren ”Studio Corona” ett livesänt program 
med lokala och regionala näringslivsgäster, filmade 
företagsbesök och aktuell statistik och information om läget. 
Studio Corona sändes via Facebook och med många tittare. Vi 
hann sedan prova ett kombinerat fysiskt och digitalt möte i 
oktober, för att återigen bli digitala i december. Totalt antal 
tittare blev dock högre i detta format, så det har varit ett lyckat 
drag. 

Företagsbesök tillsammans med politiker och tjänstemän fick 
ställas in pga Corona. Vi återupptog dem under en kort tid under hösten med 12 företagsbesök innan vi åter 
fick ställa in på grund av pandemin. Vi planerar är att starta igen 2021 när smittan har avstannat.  
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Under våren arbetade Västervik Framåt, Västerviks kommun och Näringslivsrådet tillsammans för att 
koordinera stöd, hjälp och information på ett bra sätt. Möten hölls inledningsvis varje vecka. Mötena 
tunnades ut när sommaren närmade sig. Under höst/vinter har möten hållits varje månad. Input från mötena 
har sedan bearbetats för att hitta stöd och hjälp. 

En krisgrupp med uppgift att fånga alla branschers utmaningar skapades. Här har representanter från 
Västervik Framåt, Västerviks kommun och Sparbansstiftelsen Tjustbygden arbetat systematiskt med att ta 
fram och bereda beslutsunderlag till kommunen för stödåtgärder under hela året. 

Samverkansmöten en gång per vecka med vad som gjordes i Kalmar län hölls under våren med de 
näringslivsansvariga i länets alla kommuner. Vi deltog i de flesta mötena och kan konstatera att vi gjort ett bra 
arbete och även bidragit med inspiration och idéer till de andra kommunerna i länet. 

Västervik Framåt har också varit delaktiga i arbetet kring stödåtgärder från kommunen, bland annat med 
takeaway-luncher för gymnasieelever, avgiftsbefriade uteserveringstillstånd och markupplåtelseavgifter, 
parkeringstillstånd samt julgåvan ”Restauranghjälpen” från kommunen till anställda och branschen. 

För att stärka lokal handel har Handla lokalt-kampanjer drivits och vi lanserade även en gemensam  
e-handelsportal och i samverkan med Fastighetsägarna i Västerviks stad lanserades fri hemkörning. Våra 
lokala presentkort har marknadsförts där omsättningen nästan tredubblats till 6,3 miljoner kronor. Lokala 
företag, Region Kalmar län och Västerviks kommun har starkt bidragit till utvecklingen genom sina inköp. 

Vi har även samordnat insatser för att utbilda permitterad personal. Med stöd från Sparbanksstiftelsen 
Tjustbygden genomfördes det första steget i sommelierutbildningen för 16 personer från sex restauranger i 
kommunen. Efter önskemål från näringslivet initierade vi en ISO-utbildning. Med ett bra upplägg via Campus 
Västervik fick 16 personer från fem företag utbilda sig. I ett projekt som syftar till att stärka handel och 
service har vi genomfört utbildning i samverkan med Campus där handels- och serviceanställda höjt sin 
kompetens inom digitalisering och marknadsföring. Vi har också varit delaktiga i framtagandet av 
Ledarskapsakademin som lanseras 2021. 

Västervik Framåt introducerade 
Företagsakuten, finansierad av 
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Företag 
med coronautmaningar erbjöds här 
ekonomisk och juridisk rådgivning från 
lokala aktörer. Senare lanserade även 
Region Kalmar lanserade en liknade 
tjänst. Projektet förlängdes till sommaren 
2021. 

Under hösten lanserades Västerviks Utvecklingscentrum ett stödpaket finansierat av Västerviks kommun och 
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Västervik Framåt har varit rådgivande och beredande organisation och ca 25 
utvecklingsstöd har beviljats till företag i kommunen.  

Inom vårt rådgivningsarbete har vi träffat etablerade företag men också många som vill starta eget och under 
hösten genomfördes en fulltecknad starta eget-kurs. 2020 har 192 företag startat, en ökning med hela 32 %.  

Vi satte upp en särskild sida, Västervik i coronatider (vastervik.com/corona), med tips på vad man kan göra 
som både kommuninvånare och besökare i dessa tider med stort fokus på naturupplevelser.  

I tillägg lanserades även flera kampanjer som stärkte Västervik som trygg destination att besöka redan under 
våren genom filmen ”drömmen om sommaren”. Filmen följdes sedan upp med ytterligare två versioner.   

I en nyligen släppt positioneringsanalys från Region Kalmar har den spontana kännedomen om Västervik 
ökat till 58 % att jämföra med 43 % vid senaste mätningen och vi ligger därmed på 5 plats i Kalmar län.   

Med förhoppningar om en lättnad i pandemin till sommaren, förberedde vi oss, vilket var helt rätt. Bland 
annat genom skärgårdstrafiken, Gotlandstrafiken via Destination Gotland och sommarkampanjer med lugna 
och trygga budskap. Tyvärr beslutade Destination Gotland att inte trafikera Västervik sommaren 2020 och 
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marknadsföringen stoppades. Vi fortsatte med samverkan och planering under hösten för att underlätta 
beslutet kring 2021, vilket nu också kommit. Vi fick igång en bra skärgårdstrafik med den nya entreprenören. 
Trafiken begränsades först till båten Ellen Key, som trafikerade Idö och Hasselö. Entreprenören tog sedan 
hit ytterligare en båt som lagom till säsongen började trafikera Västervik Resort och Gränsö slott. På grund av 
restriktioner, ny båt och nya rutter arbetade vi in i det sista med biljettsystemet för att få allt på plats. Biljetter 
har under året sålts online till nästan 100 %. 

Strax innan sommaren nåddes vi av nyheten 
att Västervik valts till årets sommarstad 2020. 
En utmärkelse som gav Västervik mycket bra 
marknadsföring inför den stundande säsongen. 
Sommaren blev lyckosam och sträckte sig ända 
in på höstkanten där hotell, restauranger och 
besöksmålsaktörer vittnar om en längre säsong 
än vanligt. Enligt preliminär gästnattstatistik 
har destinationen klarat sig bra jämfört med 
övriga landet med en total nedgång på endast -
13 % jämfört med riket -36 %. De svenska 
gästnätterna har ökat med 3 %. 

När vi ändå är inne på priser och utmärkelser fick vi 
den 25 november från Tillväxtverket genom 
näringsminister Ibrahim Baylan, ta emot det Stora 
Turismpriset. Västervik Framåt var en av 20 vinnare 
från hela Sverige som prisas för att under pandemin 
arbetat med sin verksamhet på ett innovativt och 
hållbart sätt. Ett pris vi gärna delar med hela vårt 
fantastiska näringsliv i Västervik. 

Västervik, januari 2021 

Thomas Eriksson 
vd, Västervik Framåt 
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Affärsidé, vision, ägande och finansiering, 
organisation  

Affärsidé 
Vi erbjuder näringslivet i Västervik tillväxt- och utvecklingsfrämjande tjänster, arbetar med samverkan, plats- 
och destinationsutveckling samt marknadsföring, för att skapa en välkänd och konkurrenskraftig kommun. 

Vision 
Tillsammans för vi Västervik framåt, för att bli den mest attraktiva kommunen att bo, besöka, arbeta och 
driva verksamhet i. 

Ägande och finansiering 
Västervik Framåt AB ägs till 100 % av det lokala näringslivet och har ett 70-tal aktieägare.  

Västervik Framåts arbete präglas av en strävan att få fler företag engagerade i kommunens tillväxtarbete och 
förutom aktieägarna har bolaget idag 210 affärspartners. Genom partnerskapet medfinansierar de aktiviteter 
som stärker företagandet i kommunen.  

Västerviks kommun stod 2020 för 76 % av bolagets intäkter och näringslivet, Sparbanksstiftelsen 
Tjustbygden, Region Kalmar Län och Tillväxtverket står för resterande 24 %.   

Organisation 
Verksamheten drivs i två huvudsakliga inriktningar: 

− Ordinarie verksamhet, till största del 
upphandlad genom två större avtal från 
Västerviks kommun, samt ett antal tilläggsavtal. 
I dessa ingår bland annat nyföretagarrådgivning 
och rådgivning till befintliga företag, starta 
eget-kurser, etablerings- och inflyttarservice, 
marknadsföring och turistverksamhet. Utöver 
de kommunala uppdragen driver vi även 
Citysamverkan i Västervik, Bysamverkan i 
Gamleby samt Tillväxtdagen, en årligen 
näringslivsfinansierad inspirations- och 
utvecklingsdag. 

− Projektverksamhet, finansierad av aktörer som 
Västerviks kommun, Sparbanksstiftelsen 
Tjustbygden, Region Kalmar Län, 
Tillväxtverket och näringslivet. 

 

Företaget har 12 anställda och har tre verksamhetsområden; företagsutveckling, platsutveckling och marknad.  
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Verksamhetsbeskrivning Platsutveckling  
Verksamhetsområdet jobbar med besöksnäringsfrågor, destinationsutveckling, auktoriserad turistbyrå, 
InfoPoints, inflyttarservice, företagsetableringar, evenemangssamordning, Västervik Citysamverkan och 
Gamleby Bysamverkan. En del arbetet drivs genom olika projekt och flera nätverk samordnas inom 
verksamhetsområdet. 

Destinationsutveckling 
Inom destinationsutvecklingen sker strategiskt arbete tillsammans med näringen samt omvärlds- och 
statistikövervakning. Under coronapandemin har arbetet integrerats som resurs i arbetet med näringslivet, 
kommunen och Västervik Framåt. 

Turistinformationstjänster 
Turistinformationen ska bidra till Sveriges bästa besökardialog. Västerviks Turistbyrå i rådhuset är en 
auktoriserad turistbyrå (enligt branschorganisationen Visita) som ska jobba med service, bokning och 
försäljning via telefon, besök, e-post, webb, chatt och sociala media. I byrån säljs souvenirer, presentkort, 
biljetter och broschyrer tillhandahålls. Webbuppdateringar sköts för så väl besöksmål som evenemang. 
Dessutom samordnas turistinformation och InfoPoints runt om i hela kommunen. 

Inflyttarservice 
Uppdraget innebär att ha kontakter med potentiella inflyttare och nyinflyttade samt att vara länken mellan 
näringslivet och människor som är intresserade av att arbeta och leva i Västervik. Det övergripande målet är 
att bidra till ökat flyttnetto i kommunen. Inte sällan innefattar en flytt även egenföretagare vilket bidrar till 
etableringar. 

Etableringar 
Arbetet med företagsetableringar innebär att ge etablerande företag service, information och kontakter. 

Bolaget samverkar i tät dialog med Kommunens företagslots för att ge intresserade företag ett välkomnade 
erbjudande. Inom uppdraget med den breda marknadsföringen bearbetar vi inflyttare och etableringar genom 
både tryckt och digital media samt genom event och andra aktiviteter. 

Evenemang 
I uppdraget ingår att utveckla och attrahera evenemang, jobba med nätverk och samordning samt 
marknadsföring (bland annat via vastervik.com/evenemang). Det finns också personalresurser att samordna 
genomförandet av evenemang i offentlig miljö, vilket dock kräver tillkommande finansiering från olika parter. 

Västervik Framåt hjälper också evenemang med utlåning av material, genom en mobil scen och med material 
som målportal, beachflaggor, saccosäckar, solstolar, ljudutrustning samt ljus och inspelningsteknik. 

Västervik Framåt har även uppdraget att ta emot och bereda ansökningar för kommunens evenemangsstöd. 
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Västervik Citysamverkan  
Västervik Citysamverkan är ett fristående 
uppdrag enligt avtal mellan Västerviks 
kommun, Västerviks handelsnätverk, 
Restaurangnätverket och Fastighetsägare i 
Västerviks stad där Västervik Framåt har en 
samordnande roll i utvecklingsarbetet med 
handels- och stadsutveckling. Stadskärnan är 
prioriterad. En del av arbetet drivs genom 
olika projekt. Citysamverkan har en egen 
årlig verksamhetsplan som en styrgrupp 
beslutar om.  

Gamleby Bysamverkan 
Gamleby Bysamverkan är ett uppdrag enligt avtal med Gamleby Företagarförening. Västervik Framåt har en 
samordnande roll och en byledare är anställd på plats i Gamleby. Arbetet bygger på liknande upplägg som 
Västervik Citysamverkan. 

Verksamhetsbeskrivning Företagsutveckling  
Verksamhetsområde Företagsutvecklings syfte är att skapa snabbare tillväxt genom att erbjuda rådgivning och 
affärs- och verksamhetsutveckling, som leder till konkurrenskraftigare företag i tillväxt.  

Inom verksamhetsområdet gör vi också företagsbesök och träffar bolag från olika branscher i hela Västerviks 
kommun. Genom dessa besök fångar vi upp frågor och utmaningar som sedan ligger till grund för 
utvecklingen av vårt erbjudande till näringslivet. Inte sällan resulterar detta i att vi även söker extern 
finansiering för att driva näringslivsprojekt tex. Ökad konkurrenskraft eller Den hållbara gästupplevelsen.  

Rådgivningsverksamhet 
Rådgivande tjänster utvecklar och stödjer befintliga företag som vill köpa, sälja eller utveckla företag. 
Verksamhetsområdet erbjuder nyföretagarrådgivning till privatpersoner som vill starta eller köpa företag, samt 
företagsrådgivning med utveckling av affärsmodeller, taktisk planering, strategier, handlingsplaner och 
budgetar mm. Vår rådgivningsverksamhet samverkar med regionala och nationella organisationer och 
fungerar som en brygga till dessa. Det övergripande syftet är att få flera hållbara och lönsamma företag i vår 
kommun. 

Starta eget  
Starta eget-kurser erbjuds två gånger per år. Där vi lär ut grunderna i att driva eget företag. Kurserna 
innehåller mycket inspiration men också studier inom budgetering, bokföring, skatter och finansiering. 
Områden som också integrerats är marknadsföring och digital närvaro.    

Nätverk och näringslivsarbete  
HR-nätverk, Tillväxtdagen, samverkan mellan skola/näringsliv exempelvis genom UF Boost samt 
näringslivsfrukost 07:30 är exempel på detta. I samverkan med utbildningssamordnare och 
Arbetsförmedlingen arbetar vi också för att underlätta kompetensförsörjningen till näringslivet.  
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Verksamhetsbeskrivning Marknad  
Marknadsavdelningen arbetar med två varumärken. Varumärket Västervik och varumärket Västervik Framåt. 
Varumärket Västervik sträcker sig över områdena turism, näringsliv, boende och fritid och ägs av och sköts 
på uppdrag från Västerviks kommun. Varumärket Västervik Framåt är företaget Västervik Framåts egna och 
innefattar de människor och de tjänster som Västervik Framåt utför.  

Varumärket Västervik 
Varumärket Västervik är ett platsvarumärke vilket betyder att 
det står som symbol för och innehåller delar som syftar till 
att locka hit och skapa vägar in till Västerviks kommun för 
turister, inflyttare och företagare. Delar som också medborgare tar del av och är en stor del av. De kan 
exempelvis vara delar som evenemang, besöksmål, hotell, arbeten och fritidsaktiviteter. Även om delarna 
samsas under samma form och varumärket så jobbar Västervik Framåt något olika med hur de kommunicerar 
till målgrupperna turister – inflyttare/företagare. Även uppdelade som turismmarknadsföring och den breda 
marknadsföringen.  

Turismmarknadsföring 

Marknadsföring som är syftar till att locka hit turister. Följer en marknadsplan som dels innehåller 
kommunikation mot den breda massan i form av destinationsmarknadsföring som lockar med sommar, bad, 
skärgård och sol. I marknadsplanen hittar vi även mer riktad marknadsföring som exempelvis outdoor, båtliv, 
evenemang, skärgårdstrafik och Gotland och som tar sin utgångspunkt i de nätverk och relationer vi har 
byggt med aktörer. 

Breda marknadsföringen 

Marknadsföring som syftar till att locka hit inflyttare och företag. Följer en marknadsplan som till större 
baseras på att skapa långsiktiga relationer till målgrupperna då dessa beslut tar längre tid på sig att komma på 
plats. De kretsar kring ett tryckt magasin, personliga träffar där vi åker ut i landet och träffar målgrupperna på 
plats och digitalt där tillhandahåller information om arbeten, bostäder och livet i allmänhet. 

Utöver de upphandlade uppdragen från Västerviks kommun som ligger fast över 3 + 1 + 1 år så arbetar även 
marknadsavdelningen med i dagsläget tre tilläggsuppdrag. 

Skärgårdstrafiken:  Som syftar till att marknadsföra skärgårdstrafiken och allt vad det innebär med att åka på 
guidade rundturer eller ut till specifika öar och till de upplevelser och det utbud de erbjuder. 

Gotlandstrafiken: Som syftar till att marknadsföra Västerviks koppling till Gotland i och med 
Gotlandstrafiken. De möjligheter som våra två sommardestinationer tillsammans erbjuder. 

Internationell marknadsföring: Som sköts genom ett marknadsråd i regi av Region Kalmar län tillsammans 
med de fem starka destinationerna i regionen – Västervik, Kalmar, Öland, Vimmerby och Öland. 

Varumärket Västervik Framåt 
Marknadsföringen av Västervik Framåt baseras dels på att 
kommunicera den nytta och de insatser Västervik Framåt gör 
i stort för att främja näringslivets utveckling och hur vi 
jobbar med olika uppdrag och dess nytta. Marknadsföringen syftar även till att kommunicera våra konkreta 
tjänster så som starta eget-kurser och företagsrådgivning. En annan viktig del att arbeta med 
nätverksfrämjande arenor för företagare, så som exempelvis Västervik 07:30 och Tillväxtdagen samt 
kontinuerligt jobba med att samla in information och status om näringslivet via verktygen Barometern 
Västervik. 
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Måluppföljning 2020-01-01–2020-12-31  
 

 

FO1 Målindikator 
Utfall 

2019 
Utfall 
2020 

Mål2020 2021 2022 Kommentar  

Antal gästnätter, % ökning 6% minus 13% 8% ökning 8% ökning 8% ökning SCB prel (Riket -36%, Kalmar län -23%) 

Antal evenemang i evenemangskalender 766 356 900 900 900 Coronarelaterat  

Flyttnetto, befolkning Västerviks kommun 114 112 200 200 200 SCB Inr flyttn +30 trendbrott 

Antal inflyttarträffar 7 0 7 7 7 Inställt pga Corona  

Antal deltagare inflyttarträffar 189 0 180 180 180 Inställt pga Corona  

Nya evenemangskontakter  12 13 10 10 10 Lime CRM  

Antal interaktioner i evenmangskalender  18% -57% 5% ökning 5% ökning 5% ökning Coronarelaterat  

Nyetablerade företag (totalt i Västerviks kommun) 72 71 50 50 50 UC / Improvera  

Nya inflyttarkontakter  230 116 100 100 100 Lime CRM  

FO2 Målindikator 
Utfall 

2019 
Utfall 
2020 

Mål2020 2021 2022 Kommentar  

Antal kampanjer 5 7 5 5 5 Enl. M-plan VFAB 

Unika sidvisningar för www.vastervik.com  975 130 1 224 967 1 200 000 1 300 000 1 500 000 Google Analytics (ny mätteknik, ej 
aktuellt. +25% mot -19)  

Följare sociala medier 30 632 38 194 33 000 39 000 45 000 Facebook, Instagram, Twitter 

Sidsessioner för www.vastervik.com  447 991 951 359 900 000 1 000 000 1 100 000 Google Analytics (ny mätteknik, ej 
aktuellt. +113% mot -19)  

Flyttnetto, befolkning Västerviks kommun 114 112 200 200 200 SCB: Inrikes flyttnetto +30 , trendbrott  

Antal gästnätter, % ökning 6% minus 13% 8% ökning 8% ökning 8% ökning SCB prel (Riket -37%, Kalm län -22%) 

Mingla, unika personer på eventet/eventen. 165 0 300-500 300-500 300-500 Ingen mingla pga pandemin  

Magasin 365, prenumeranter utanför Västervik /år 500 1121 1000 1000 1000 LIME CRM (totalt 3607 prenumernater 
utanför Västervik)  

vastervik.com/flytta-till-vastervik, Unika sidvisningar. 6 926 8821 8000 9000 10000 Google Analytics (ny mäteknik. ej 
aktuellt +27% mot -19)  

vastervik.com/365bloggen, Unika sidvisningar. 4684 8058 8000 9000 10000 Google Analytics (ny mätteknik, ej 
aktuellt. +72% mot -19) 

Ökad kännedom om varumärket   58%       
Positioneringsanalys RKL. Ökn spontan 
kännedom dest/varumärk.  43% sen 
mätning.  

FO3 Målindikator 
Utfall 

2019 
Utfall 
2020 

Mål2020 2021 2022 Kommentar  

Antal regionala näringslivsnätverk 17 17 15 15 15 Lime CRM  

Antal lokala branschnätverk 10 10 10 10 10 Lime CRM  

Andel företag i respektive lokalt branschnätverk >40% >40% 20% 20% 20% Lime CRM och UC / Improvera   

Antal näringslivsfrukostar 6 10 6 6 6 7 studio Corona och 3st 07:30  

Antal deltagare näringslivsfrukostar 474 54 663 300 300 300 Studio Corona + Digitala 07:30  

Deltagare i öppna föreläsningar och utbildningar 1 490 55 262 1300 1300 1300 Inkl. Studio Corona och digitala 07:30  

NKI i årlig enkätundersökning bland nätverk  3,4 3,6 >3  >3 >3 Enkät : 70% (4) 23% (3), 3% (2) och 4% 
(1). Ökat från 3,4  

FO4 Målindikator 
Utfall 

2019 
Utfall 
2020 

Mål2020 2021 2022 Kommentar  

Innovationsrådgivning (unika) 2 0 2 2 2 Lime CRM  

Antal integrationsprojekt med näringslivet 1 1 minst 1 minst 1 minst 1 Yrkesvärd, dock utan aktiviteter 2020  
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FO5 Målindikator 
Utfall 

2019 
Utfall 
2020 

Mål2020 2021 2022 Kommentar  

Antal kundbesök 506 700 500 500 500 Lime CRM  

Företagsrådgivning (unika) 39 66 30 30 30 Lime CRM  

Nyföretagarrådgivning (unika) 68 69 35 35 35 Lime CRM  

Mentorskap 0 0 2 2 2 Almi Företagspartner  

Starta eget kurser 1 1 2 2 2 Lime CRM  

Nystartade företag i Västerviks kommun 145 192 130 130 130 UC / Improvera  

Arbetstillfällen nystartade företag 238 259 140 140 140 UC / Improvera  

Nyetablerade företag i Västerviks kommun 72 71 50 50 50 UC / Improvera  

Handelsindex, Handeln i Sverige 93 92 96 96 96 HUI Research 

Omsättningsökning handel, Handeln i Sverige 0% 1% 1% ökning  1% ökning  1% ökning  HUI Research 

FO6 Målindikator 
Utfall 

2019 
Utfall 
2020 

Mål2020 2021 2022 Kommentar  

Antal regionala nätverk kompetensutveckling 2 2 2 2 2 Lime CRM  

Antal partners i nätverk kompetensutveckling 60 60 60 60 60 Lime CRM  

Antal studentuppdrag (Ej startat, försenat)  0 0 5 5 5 Campus Västervik 

Antal utvecklingsprojekt 4 5 4 4 4 Campus  

Turistinformationstjänster Målindikator 
Utfall 

2019 
Utfall 
2020 

Mål2020 2021 2022 Kommentar  

Antal gästnätter % ökning  6% minus 13% 8% 8% 8% SCB prel (Riket -36%, Kalm län -23%) 

Tillgänglighet juni- augusti  60 60 50 50 50 Tim bem turistb + mejl, chatt, tel. 
Fördel 7 dgr/v  

Tillgänglighet - övriga månader  40 40 40 40 40 2020 delvis digitalt.  

Info Points, avtal med extern leverantör  5 5 6 6 6 Inventering  

Nöjd Kund Index  100% 100% 100% 100% 100% Dig enkäter SNDMO / Research One 
4,0 av 5.  

Antal auktoriserade turistinformationer  1 1 1 1 1 Västervik  

Antal informationstavlor större besöksmål  56 56 56 56 56 Årlig inventering  

Unika sidvisningar för www.vastervik.com  975 130 1 224 967 1 200 000 1 300 000 1 500 000 Google Analytics (ny mätteknik, ej 
aktuellt. +25% mot -19)  
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FO 1 − Västervik är attraktivt och tryggt för besök, 
evenemang, etablering samt bosättning 

Destinationsutveckling 
Arbetet sker tillsammans med näringen, kommunen och andra intressenter normalt med ett uttalat fokus på 
att öka antalet besök hos näringslivet för att skapa en närmare dialog mellan besöksnäringen och Västervik 
Framåt.  

Med anledning av coronans inträde under våren förändrades arbetsmetoden till att bli mer digital. För att 
hantera de effekter coronakrisen skulle komma att föra med sig tog Västervik Framåt omedelbart och skapade 
utrymme genom att omfördela personella resurser till företagsrådgivning, varav en person helt avsattes för 
besöksnäringsföretag. Västervik Framåt tog en viktig roll att via upparbetade nätverk som hjälp nå ut med 
information samt samla in frågeställningar, idéer och initiativ som sedan skickades vidare till tjänstemän och 
beslutsfattare i kommunen. 

Under höstvintern arbetade vi tillsammans med 
Västerviks kommun fram en stödinsats kopplat 
till restauranger i kommunen kallad Restaurang-
hjälpen. Vi inventerade och bjöd in restauranger 
att ansluta sig till presentkortet, tog fram en 
informationssida på vastervikframat.se- 
/restauranghjalpen och en publik sida skapades 
på vastervik.com/restauranghjalpen. 

Nätverksträffar 
Under årets första kvartal genomfördes flera i träffar inom upparbetade nätverk. När väl corona slog till 
upprättades nya nätverk för de mest utsatta branscherna. För vissa, exempelvis hotellen ökade frekvensen av 
möten för att ha en uppdaterad bild av läget och prata med varandra. En utvecklingsgrupp skapades där fokus 
flyttades från framtid till att diskutera läget vad som behövde göras här och nu. 

Omvärldsbevakning och statistikövervakning 
Turismansvarig representerar Västervik i det nationella nätverket SNDMO (Swedish Network of Destination 
Management Organisations). Västerviks turismansvarig valdes under våren in till beredningsgruppen. 
Turismansvarig blev också invald i Visitas råd för besökarservice. Två uppdrag som stärker Västerviks 
närvaro även i nationellt.  

På initiativ av Region Kalmar län skulle analyser av utvecklingen av besöksnäringen tagits fram. I dessa skulle 
data om antal företag, omsättning och anställda för besöksnäringen totalt och olika delbranscher, över tid 
samt uppdelat per kommun ingått. Västerviks material skickades in men arbetet avstannade senare på grund 
av pandemin med målsättningen att starta upp så fort möjlighet ges. 

Externa samarbeten med grannkommuner och regionen 
Under våren deltog turismansvarig som Kalmar läns representant på den internationella turismkonferensen 
”Sustainable Tourist conference” i Danmark med fokus på hållbara turism- och besöksnäringsfrågor.  

Vi deltog även på en studieresa tillsammans med Region Kalmar län och övriga Småland till Helsingborg. 
Fokus på studieresan var digitalisering och framtidens turistbyråer. Studiebesök på Visby turistbyrå som en 
del av det utökade samarbetet mellan Västervik och Gotland. Turismansvarig har deltagit på regionens 
nätverksträffar för turismansvariga och länsturismträffar.  
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Initiering av utvecklingsprojekt  
Tillsammans med Västerviks kommuns landsbygdsutvecklare och Åtvidabergs kommuns skickades en 
ansökan in till Trafikverket om brun/vit turistskyltning i Uknadalen, som senare tyvärr avslogs.  

På initiativ av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden planerades ett projekt kring ”Alla platser har en historia” som 
var en samarbetsansökan med Västervik Framåt och Västerviks Museum. Beslut fattades under hösten att 
detta kommer bli en del av den nya guideappen, HiStory som utvecklas och lanseras under våren 2021. 

Under våren skedde fortsatta diskussioner kopplat till vandring med Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och 
kommunen. Ingen ny ansökan skickades in utan fokus blev att se över befintlig information om vandring och 
outdoor på dagens vastervik.com. En grupp tillsattes som ett bollplank till Västervik Framåt med 
representanter från kommunen och Sparbanksstiftelsen. Som en del i detta snabbinventerade föreningslotsen 
statusen på några utvalda leder och resultatet presenterades senare på vatervik.com. Under hösten påbörjades 
en upphandling som resulterade i en ny outdoorsajt som ska lanseras våren 2021. 

Utbildningsinsatser för besöksnäringsföretag 
Tillsammans med Region Kalmar län skapades i dialog med näringslivet möjligheten för 12 företag att 
genomgå Kurbitsomställning redan under våren/försommaren.  

Under hösten genomfördes digitala utbildningar i samarbete med Region Kalmar län och IT-plattform 
Småland Öland. Totalt deltog 27 personer från 18 företag i tre olika utbildningar; Facebook Creative Content, 
Facebook Business Content och Google Analytics. 

Planerade insatser för 10 företag via Swedish Welcome flyttades från våren 2020 till våren 2021. Swedish 
Welcome erbjuder en unik vägledning genom professionella rådgivare som via ett oanmält och inbokat besök 
analyserar verksamheten med fokus på att skapa en bättre gästupplevelse hos besöksnäringsföretagen.  

Inflyttarservice 
116 nya personer/familjer har kontaktat 
inflyttarservice under 2020. Kontakter kommer nu 
enbart via webben eller från arbetsgivare på grund av 
rådande pandemi utan uppsökande aktiviteter såsom 
mässor och Mingla med Västervik. De kontakter som 
knutits har känts som riktigt potentiella inflyttare då 
de själva har sökt upp oss och har kommit långt i sin 
process och tankebanor att flytta hit.  

Kontakterna sparas i vårt CRM-system och därefter 
sker löpande kontakter och uppföljning via 

nyhetsbrev, telefon, riktade mejl, tips på jobb/bostäder etcetera. Personligt inflyttarmottagande finns i 
rådhuset men även HR-nätverket är en viktig samarbetspartner för att attrahera kompetens. 

Vi har under året digitaliserat informationsmappen som nu skickas ut digitalt när man anmäler sig till registret. 
Enkelt och bra både för mottagaren och vår miljö. Fyra nyhetsbrev om att flytta till Västervik har sänts ut.  

En filmsatsning för marknadsföring riktad till inflyttare började produceras under slutet av 2020. 

Företagsetableringar 
Västervik Framåts etableringsuppdrag innefattar förmedling av kontakter med fastighetsägare kring lediga 
lokaler, rådgivning kring företagande, finansiering, introduktion i företagarnätverk samt marknadsföring av 
Västervik som attraktivt för företagande. Dessutom uppmärksammas nyetableringar i olika nyhetsforum, 
bjuds in till nätverk och näringslivsfrukostar. Västervik Framåt samordnar det lokala fastighetsägarnätverket 
som också jobbar aktivt med att hitta hyresgäster för etablering av verksamheter i kommunen. 
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Från olika håll har frågan väckts om hur Västervik även kan arbeta aktivt med uppsökande etableringsarbete, 
samt behovet av en plan för detta. Västervik Framåt har inlett arbetet med att ta fram förslag på hur det skulle 
kunna fungera på bästa sätt. En dialog har inletts med Region Kalmar län om att göra en analys av olika 
förutsättningar för länets kommuner att locka inflyttande företag och därifrån rikta det uppsökande arbetet 
med etableringar. Arbetet pausades på grund av corona men kan komma att återupptas 2021. 

Under 2021 har några större, potentiella etableringar kommit in där Västervik Framåt och kommunen 
tillsammans jobbat för att hitta lösningar för att de ska komma till stånd. Totalt har 71 företag etablerat sig i 
kommunen 2020 vilket ligger på ungefär samma nivå som året innan.  

Evenemangssamordning 
Året började med planering inför kommande säsong. Vi samlade till möten för att genomföra Konstrundan, 
Hasselörodden, Krogkultur och Västervik Outdoor. Tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och 
Västervik Miljö & Energi skapades ett nytt tänk och struktur kring Visfestivalen på stan.  

Under våren planerades en scen till Fiskaretorget tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och 
projektmedel för att genomföra event riktade mot barn under vecka 28 söktes och beviljades från 
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. 

I mars kom Folkhälsomyndighetens restriktioner med begränsningar för sammankomster på först max 500 
och senare 50 personer vid evenemang. Detta gjorde att flertalet evenemang där Västervik Framåt står som 
arrangör eller är delaktiga ställdes in. Med noga övervägande såg vi potential i två evenemang som kunde 
ställas om och istället livesändas; Visfestivalen och Hasselörodden. Då Visfestivalen inte ville bryta sin svit i 
genomförda festivaler så togs beslutet att genomföra den även 2020, trots corona. Hasselörodden behövde 
göras om till ett digitalt och filmat evenemang för att kunna genomföras under vecka 29.  

Visfestivalens sändning nåddes av 23 710 unika starter, vilket får anses vara en succé. Bakom varje enskild 
strömning satt ofta par, kompisgäng och i vissa fall hela restauranger och tittade vilket gör att den totala 
tittarsiffran kan vara så hög som uppåt 80 000–100 000 tittare. Även filmen från Hasselörodden mottogs väl 
och har på Facebook sets av över 45 000 personer. 

Den 19–20 september genomfördes Konstrundan som planerat där över 30 konstnärer utspridda över hela 
kommunen deltog. Julens evenemang blev dock inställda då pandemin tog ny fart. 

Evenemangskontakter 
Västervik Framåt har kontakt med nya evenemangsarrangörer och hade inför sommaren 2020 ett antal 
etableringsärenden på gång, bland annat ett stort evenemang kopplat till Beethovens 250-årsfirande. Även 
Sportbilsdagen stod inför stora förändringar i år med tät kontakt hos Västervik Framåt för att genomföra 
dessa ändringar. Flera evenemang planerades och stöttades inför våren och sommaren. En ny 
Drakbåtsfestival, Orienterings-SM, Sensus Bandkavalkad, Föreningsgalan och Företagsrocken. Fortsatt dialog 
har hållits med arrangörerna under hösten och i skrivande stund lever hoppet om en evenemangssommar 
2021, även om den kommer innehålla mer restriktioner och anpassningar än vi är vana vid. 

Evenemangsnätverk 
Västervik Framåt samordnar det lokala evenemangsnätverket. Inga fysiska möten har hållits under 2020, all 
dialog har skett via den gemensamma Facebookgruppen samt i enskilda möten direkt med respektive 
arrangör. Under hösten gjordes en enkät riktad till arrangörer för att skaffa en nulägesbild. Den visade att de 
flesta arrangörer tittar på hur man kan anpassa och genomföra sitt evenemang under 2021.Fokus har varit 
möjligheter att söka stöd och nyheter/förändringar kring restriktioner för evenemang. 
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Evenemangsstöd 
Västervik Framåt har uppdraget från Västerviks kommun att vara sammankallande och ingå i kommunens 
evenemangsråd. Västervik Framåt bereder ansökningar rörande Västerviks kommuns evenemangsstöd. 

14 evenemang hade sökt stöd innan sommaren där samtliga beviljades någon form av ekonomiskt stöd. På 
grund av pandemin kunde endast tre av dessa evenemang genomföras. I juni togs beslut att möjliggöra ett 
omställningsstöd till evenemangsarrangörer som genomför coronasäkrade evenemang. Fyra nya ansökningar 
togs emot varav tre av dessa evenemang genomfördes under sommaren. Under hösten fördes vidare dialog 
med arrangörer kring förutsättningarna för att söka stöd för kommande år och evenemangsrådet träffades för 
att summera året och ta sikte mot 2021. 

Evenemangskalender 
Arbetet med vastervik.com har fortsatt likt tidigare år. Trafiken generellt på sidan har ökat kraftigt under året, 
men evenemangskalendern vastervik.com/evenemang har av naturliga skäl minskat sin trafik och har totalt  
-57 % antal sidvisningar under året jämfört med 2019. 

Genomförande av evenemang 
I uppdraget ingår personal för samordning. För att kunna genomföra scenarrangemang, anlita artister, 
tillstånd, avspärrningar, el, köpa annonser, trycka affischer med mera behövs tillkommande uppdrag från 
näringslivet, sponsring, projektpengar från till exempel Sparbanksstiftelsen Tjustbygden eller Västerviks 
kommun. Under 2020 har endast några få evenemang kunnat genomföras.  

 

FO 2 − Varumärkena Västerviks kommun och 
Västervik är starka  

Varumärket Västervik  
Många destinationer valde att ta det försiktigt med destinationsmarknadsföringen under våren. Västervik 
Framåt valde istället att gasa och fortsatte med marknadsföring ända in på höstkanten. Vi förde en 
eftertänksam och varsam kommunikation med utgångspunkt i riktlinjerna runt corona, samtidigt som det 
hölls ett bra tempo i spridningen i marknadsföringen. Region Kalmar län erbjöd även möjlighet till tillskott 
om 500 000 kronor för nationell marknadsföring, vilket Västervik Framåt sökte fullt ut. Pengarna användes 
till att växla upp turismmarknadsföringen och utvecklingsinsatser kopplade till varumärket Västervik. 
Sammantaget blev Västervik en av vinnarna om man tittar på antalet turister i jämförelse med övriga Sverige 
2020. Ett tapp på 80 % av utländska gästnätter räddades upp av ett plus på 3 % av svenska gästnätter, något 
vi tror att Västerviks kampanjer som vi redogör för nedan var med och bidrog till.  

Den breda marknadsföringen fick riktas om under 2020, då insatserna där vanliga år till stor del handlar om 
fysiska möten. Syftet med den breda marknadsföringen är ju att öka antalet inflyttare och etableringar och i 
båda fallen har vi en positiv utveckling.   

Turismmarknadsföring 

vastervik.com 
Redan i slutet av mars styrdes destinationssajten vastervik.com om och landade i undersidan: 
vastervik.com/corona. Här lyftes förutom viktig coronainformation till våra besökare/turister och 
medborgare, även de lokala företagens egna och anpassade initiativ som en viktig del med hög synlighet, men 
även förslag på utomhusaktiviteter och kreativa tips anpassade till rådande situation. 



Västervik Framåt AB 16 Helårsrapport 2020 

Under våren sjönk besöksstatistiken på vastervik.com med 25 %, för att under sommaren öka med 3 % i juni, 
80 % i juli och 20 % i augusti när marknadsföringen intensifierades.  

Sammantaget ökade statistiken på hemsidan med 25 % jämfört med föregående år.  

Antalet följare på Västerviks sociala medier (Facebook, Instagram och Twitter) har under året ökat med 39%.  

Tryckt material  
I vanlig ordning producerades trycksaker gentemot turisterna, som vi det här året justerade distributions- och 
upplagemässigt. Vi tog fram en turistbroschyr och en karta med medföljande sommarguide. Västervik Framåt 
var även medfinansiärer och behjälpliga med innehållet i broschyren Tjust skärgård som Hasselö 
Skärgårdsupplevelser producerar. Västervik365 kom i vanlig ordning ut i två upplagor om 30 000 exemplar 
vardera. Magasinet är främst riktat till personer som är intresserade av att flytta till Västervik.  

Mässor  
Vi deltog under våren på Resemässan i Norrköping och Linköping. 

Inom ramen för vårt gästhamnsnätverk ställde vi ut på båtmässan, Allt för sjön. Mässan planerades 
tillsammans med nätverkets gästhamnar (Hasselö, Idö, Rågö, Loftahammar, Västervik/Slottsholmen). Med på 
mässan var även flera andra relaterade aktörer som AquaVilla, Pampas Marina, Skanvik, La Mare, Västervik 
Resort och Destination Gotland. Tyvärr avbröts mässan under dag 6 av 10, pga. de nya Coronadirektiven. 

Kampanjer x 7  
Drömmen om sommaren x 3  

En reklamfilm med budskapet 
”Drömmen om sommaren” togs fram i 
mars och fick stor uppmärksamhet och 
spridning under en tid då det var 
tämligen lugnt på sociala medier med 
kampanjer av det här formatet. 
(facebook.com/123321109487) Filmen 
följdes under sommaren upp med 
greppet ”Drömmen blev sann” och 
som då knöts ihop med vårkampanjen 
(facebook.com/123321109487). 
Filmerna genererade tillsammans 

1 454 513 visningar på Facebook och YouTube. Kampanj kördes även via företaget MatchAds på utvalda 
nyhetssajter i Sverige och genererade den vägen nästan 50 000 direktklick till vastervik.com och en total 
synlighet på otroliga 65 000 000 visningar. I filmerna lyfte vi fram hela destinationen med stad, skärgård och 
landsbygd. Strax innan jul lanserade vi en tredje film, ”Lev ut drömmen om sommaren”. Den 
marknadsfördes inte lika hårt, men generade ändå 116 100 visningar på Facebook.  

 

Årets sommarstad  

Parallellt med dessa kampanjer togs det även fram en kampanj på den fina utnämningen av Årets Sommarstad 
som röstades fram av svenska folket och en tillhörande reklamfilm. Filmen lanserades under förstudion till 
livesändningen av Visfestivalen och generade 81 000 visningar. Den rullade sedan på Facebook och 
kompletterades med digitala och tryckta annonser via Öst Medias i kanaler som corren.se, NT.se, MVT.se 
med flera. Även här lyfte vi fram destinationen som helhet, inte bara staden och skärgården. Utöver detta tog 
vi även fram flaggor till flaggstängerna i Västerviks stad, dekaler på vägbrunnar och pins mot besöksnäringen.   
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Time out  

Hösten gav oss en möjlighet att ta igen lite av vårens förlorade intäkter och i september lanserades 
tillsammans med hotellnätverket kampanjen ”Time Out”. Samtliga hotell/vandrarhem fick vara med i form 
av erbjudanden och paket på en kampanjsida (vastervik.com/timeout) som vi sedan marknadsförde via 
MatchAds och sociala medier i syfte att få svenskar att ta en ”time out” från vardagen och fortsätta resa. 
Kampanjen kördes fram tills nya restriktioner kom den 8 december och resulterade i 27 387 sidvisningar.  
Besöksnäringen vittnade om en mycket positiv höst. Västervik hade en ökning med 35 % i september och   
20% i oktober av de svenska gästnätterna, för att i november när smittan ökade på igen, minska med 31 %.  

Kampanjfilmer på tema outdoor/friluftsliv skapades och en kampanj riktad till västervikaren ”Tipsa om ditt 
smultronställe” utvecklades som en del av destinationswebben vastervik.com.  

 

Västervik i corona + outdoor  

Under kapitlet ”Vastervik.com” ovan nämner vi satsningen på kampanjsidan vastervik.com/corona. 
Kampanjen blev viktig under pandemins början för att visa på möjligheterna för både medborgare och de 
turister som initialt fick lov att komma. Här visade vi upp de coronasäkra alternativ som Västervik erbjöd i 
form av boende, mat och takeaway. Men också naturupplevelser, där det fanns en stor efterfrågan på nytt 
material för att ta sig ut i skog och mark.   

Västervik är en stark destination när det kommer till outdoor, som däremot under flera år varit eftersatt vad 
gäller kartmaterial. Detta är både kostsamt och inte helt självklart när det kommer till ägarskap eftersom det är 
många aktörer och personer inblandade i processen. Västervik Framåt tog då tillfället i akt när efterfrågan på 
outdoorinformation ökade under pandemin, samtidigt som Region Kalmar län erbjöd sig att växla upp den 
nationella marknadsföringen med 500 000 kronor. Vi beslutade oss för att projektera en rejäl satsning med 
digitala outdoorkartor. En upphandlingsprocess startade under hösten där vi sedan anlitade företaget 
Outdoormap, som gör Naturkartan till ett 80-tal kommuner runt om i Sverige. Arbetet innefattande en 
kartläggning av olika grenar, kontakt med vårt outdoornätverk samt enskilda aktörer och tog plats under 
hösten. Produktionen startade i december och den digitala satsningen lanseras under våren 2021. 

Parallellt har vi även under hösten tagit fram en digital app för guider. Vi kommer under 2021 kunna 
presentera digitala guidade turer för street art, bronsålderkusten, kyrkogårdsvandringar och Wimmerströmska 
museet till att börja med.  

 

Visfestivalen och Hasselörodden 

Västervik Framåt lade grunden till, finansierade och producerade årets livesända version av Visfestivalen. 
Under två dagar hölls festivalen för 50 åskådare och liveproduktionen sändes på vastervik.com samt på 
ÖstMedias kanaler. Under de två dagarna hade vi 23 710 unika strömningar/tittare (vastervik.com/live). 
Kampanjsajten hade också under perioden 50 624 unika besökare som sökte information om evenemanget.  

Även profilevenemanget Hasselörodden kunde genomföras och sändas så väl live som i en klippt filmversion 
om 25 minuter. Filmen hade 4 600 genomvisningar på Facebook (facebook.com/visitvastervik).   
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Internationell marknadsföring 
Västerviks internationella marknadsföring sker inom ramen av ett samarbete med Region Kalmar län där 
prioriterade teman och de stora destinationerna (Vimmerby, Kalmar, Glasriket, Öland och Västervik) lyfts 
fram och samarbetar kring en gemensam budget och marknadsplan. Under pandemin 2020 har vi inspirerat, 
byggt kännedom och fortsatt hålla drömmen destinationerna vid liv. Trots tuffa tider indikerar fortfarande 
våra lokala kontakter på de internationellt utvalda marknaderna att drömmarna och reslusten lever.  

Den internationella resecykeln och marknadskommunikationen skiljer sig från den nationella. Våra 
marknadsinsatser ett år syftar till inspiration inför nästa år och framåt. Hösten är den period som tyskarna 
normalt inspireras och planerar sin semester till Sverige. 2020 saknades vi utländska gäster som konsumerar 
och förlänger säsongen. Juni–augusti sjönk de internationella gästnätterna i Västervik med -80 %. En viktig 
uppgift för framtida kommunikation är att vända siffrorna uppåt och fortsätta kommunicera med marknaden 
även i svåra tider. När de utländska besökarna kan resa igen, ska Småland & Öland vara ”top of mind”.   

Marknadsplanen som tagits fram av ”Marknadsrådet för internationell marknadsföring i Kalmar län”, som 
Västervik Framåt finns representerade i, har till stora delar följts. Västervik hann med två pressbesök, ett från 
Tyskland och ett från Nederländerna innan utlandsresorna upphörde. Tyska ADAC Reisemagazin kommer 
generera en stor artikel om Småland våren 2021. Framflyttade pressbesök planeras att genomföras under 
2021, däribland ett individuellt besök till Västervik.  

Kampanjer med Visit Sweden har till stor del genomförts. I den tyska kanalen marcopolo.de, en av Tysklands 
största digitala reseplattformar, har Visit Sweden byggt upp ett större Sverigesammanhang och vi har kopplat 
på Småland & Öland. Här inspirerar vi om outdoor- och skärgårdsupplevelser i Västervik.  

I Nederländerna har vi genomfört influencersamarbeten med bland annat Mamaliefde och Lady Lemonade 
som besökt oss tidigare och som båda lyfter upplevelser i Västervik.  

Västervik har också fått fin exponering i tv-personligheten Kim Lians film om upplevelser i Småland och 
filmen har placerats och aktiverats i olika kanaler.  

Alla insatser sker i dialog med Visit Sweden-kontor i Tyskland och Nederländerna för att hitta rätt ton. 
Tillsammans har vi också jobbat med ett projekt som heter ”Digital Samverkan” för att ökad synlighet i Visit 
Swedens digitala kanaler och globala konton. I en ny paddlingsartikel finns Västervik representerat. 

En del av budgeten där har justerats om på grund av Visit Swedens strategi att jobba mer globalt istället för 
fokus på närmarknaderna. I Danmark har vi inlett ett nytt samarbete under namnet ”Visit South Sweden” där 
Småland & Öland samverkar med Blekinge, Halland och Skåne. Vi har även sett över möjligheterna till 
återaktivering av tidigare influencerresor, bland annat Copenhagen Wilderness som besökte Västervik 2019. 

Ett större business to business-projekt vid namn RESA lanserades under hösten där Region Kalmar län 
tillsammans med Visit Sweden åkte ut till utvalda anläggningar i regionen och Västervik i syfte att matcha 
utbudet gentemot reseagenter på plats nere i Tyskland.  
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Breda marknadsföringen  
Då mycket av Västervik Framåts arbete har fokuserat på att hjälpa näringslivet i corona, samt justera om 
turismmarknadsföringen för att passa rådande situation fick en del av de planerade insatserna anpassas. 
Magasin Västervik365 kom ut i maj och november enligt plan, vår digitala marknadsföring via främst Google 
Adwords justerades något under senare delen av året då vi bytte byrå. Vår blogg Västervik365 fick prioriteras 
ned något men ökade ändå med 55 % mot 2019.   

Fysiska träffar som planerats fick ställas in och vi påbörjade under hösten arbetet med nya grepp vad gäller 
det digitala arbetet. Region Kalmar län har i ett länsöverskridande inflyttningsprojekt tagit fram en webbplats 
som destinationerna implementerar och arbetar med på sina egna webbplatser, ett samarbete som Västervik 
Framåt har varit väldigt delaktiga i. Den nys webbplatsen har vi med i beräkningarna kring vårt eget nya grepp 
när vi tittar över informationen på vastervik.com/flytta-till-vastervik.  

Parallellt har vi under hösten jobbat fram en filmsatsning mot inflyttning och började producera fem stycken 
filmer: Introduktion till Västervik, Bo i Västervik, Arbeta i Västervik, Studera i Västervik och Din fritid i 
Västervik. Filmerna lanseras under våren i en större kampanj samtidigt med ett digitalt Mingla med Västervik.   

I den breda marknadsföringen jobbar vi även med lokalt starka varumärken som är viktiga att vara en del av. 
Vi har identifierat Västerviks IK, Västerviks Speedway och Västerviks Ryttarförening som tre aktörer på den 
nationella arenan, där Västerviks varumärke är betjänt av att synas.  

Varumärket Västervik Framåt 
När coronakrisen slog till i Sverige tog Västervik Framåt omgående rollen att hjälpa näringen att minska 
effekten av pandemin. Tidigt identifierade och bestämde bolaget sig för sex prioriterade områden att jobba 
med – nätverksdialog, företagsrådgivning näringslivsundersökningar, information, marknadsföring och digital 
livenärvaro. Dessa sex områden blev en viktig helhet i kommunikationen till företagen i synnerhet, men också 
till media, politiker och beslutsfattare.  

Bolaget tog omedelbart kontakt med de upparbetade nätverk vi driver och arbetar med. Syftet var att tidigt 
identifiera de akuta behov företagen såg. Vi samlade nätverken inom hotell, restaurang, handel, evenemang, 
outdoor och skärgård- och gästhamnar för att ta reda på vad företagen ville ha för stöd från oss och hur vi 
kunde agera och hjälpa dem under pandemin. Bland annat tillsattes en extra företagsrådgivningsresurs till den 
drabbade besöksnäringen.  

Näringslivsundersökningar 
Veckovis, med start redan i april, skickades under våren 
Barometern Västervik ut till näringslivet 
(barometern.vastervikframat.se) för att löpande ha en bild av 
hur näringslivet mådde. Frågorna kretsade kring ekonomisk 
påverkan och hållbarhet, varsel och permitteringar, önskemål 
om lokala initiativ med mera.  På det här sättet kunde bolaget 
samla in frågeställningar och önskemål om lokala initiativ som 
summerades och skickade vidare till beslutsfattare och 
tjänstemän på Västerviks kommun, politik och lokal media. 
Underlaget i Barometern Västervik består av 425 registrerade 
näringslivspersoner från hela kommunen. Under åtta 
omgångar av Barometern svarade 1 160 personer, vilket gav 
145 unika svar per omgång. Under hösten fortsatte Västervik 

Framåt att ställa frågor via Barometern vid behov och under 2020 skickades totalt 18 frågeomgångar ut. 
Västervik Framåt tog en viktig roll i att vara en medspelare till kommunen i jobbet under pandemin. Det 
skedde främst i form att tät dialog med kommunledningen, näringslivsrådet samt en särskild coronagrupp 
som arbetade med frågor från bland annat Barometern. 
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Information  
En specialanpassad webbplats (covid.vastervikframat.se) arbetades snabbt fram. Här samlade man nyttig 
information på nationell, regional och lokal nivå. Syftet var att för företagaren skapa en enda sida med 
coronarelaterad information och hjälp. Där man kunde ta del av de olika typer av stöd som ständigt 
initierades och riktlinjer och föreskrifter som ändrades, få inspiration av andra lokala initiativ ifrån lokala 
företag samt naturligtvis hitta de insatser Västervik Framåt och Västerviks kommun löpande lanserade. 

Marknadsföring  
Förutom att kommunicera Barometern, den specialanpassade webbsidan, Studio Corona, Västervik 07:30 till 
företagen så gjorde även Västervik Framåt en kampanj med Tjustbygdens Sparbank i syfte att stödja lokala 
företagare och för att visa personerna bakom företagen. Detta under manéret - ”Glöm inte oss! -  Vi har alla 
våra lokala favoriter. Lokala restauranger, frisörer, kaféer, hotell, butiker och tjänsteföretag, som alltid finns 
där när vi behöver dem. Nu behöver de oss!” 

Tidigt skapades, i samarbete med butiker och fastighetsägare, kampanjen ”Handla med kärlek – handla lokalt” 
som senare även kompletterandes med en nyutvecklad e-shoppingsida med fri hemkörning för att minska 
påverkan på den initialt hårt utsatta handeln. Dessutom gjordes en extrasatsning på destinationens lokala 
presentkort riktat till bland annat arbetsgivare som köpte till både anställda och kunder. 

Tillsammans med Västerviks kommun såg vi till att ta fram en kampanj till näringslivet som kommunicerades 
ut till besökare/turister i syfte att vara varsamma och försiktiga på plats och följa FHM:s riktlinjer. 

Livesändningar  
Näringslivsundersökningar som gjordes via Barometern följdes upp och presenterades i den livesända Studio 
Corona (facebook.com/live) där gäster från näringslivet fanns representerade och intervjuades om deras bild 
och påverkan av krisen. Gästerna kom från en rad olika områden som rör näringslivet – kommunalråd, 
näringslivschef, sjukhuschef och företagsledare inom olika branscher och från andra regioner som har en 
relation och påverkar Västervik – så som Destination Gotland, Astrid Lindgrens Värld och Kolmården. Varje 
vecka intervjuandes även företag ute på sina anläggningar om hur just deras företag påverkats. Intervjuer som 
fungerade som inslag i livesändningen. Totalt sju program genomfördes under våren. Under de sju avsnitten 
hade Studio Corona sammanlagt 53 400 tittar i sina livesändningar på Facebook, vilket innebär 7 629 
visningar per avsnitt. Under hösten följdes detta även upp med två 07:30-sändningar på Facebook.  

Utmärkelser  
Västervik och Västervik Framåt hade under året förmånen att få en rad nationella nomineringar och 
utmärkelser. Under våren blev Västervik – efter flera år av andra och tredjeplatser – Årets sommarstad. En 
tävling arrangerad av Reseguiden där svenskarna får rösta på och motivera sin egen favoritort om sommaren. 
Lite senare blev vi utnämnda att representera Kalmar län till Stora Turismpriset. Ett pris som i år gick till de 
samtliga nominerade i varje län i Sverige. Och således Västervik Framåt för sina förtjänstfulla insatser för 
näringslivet under pandemin. Till sist blev Västervik365 för tredje gången nominerad till det prestigefyllda 
priset Publishingpriset. 
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FO 3 − Västerviks kommun utvecklar tillväxt genom 
samverkan 

Inom vårt uppdrag jobbar vi brett med samverkan. I rapporten kan man under flera rubriker läsa om de 
nätverk som drivs inom flera branscher. Västervik Framåt samordnar och driver ett stort antal nätverk. 
Utöver dessa ingår vi även i många andra sammanhang både lokalt och nationellt.  

Nedan några exempel på aktiviteter som genomförts inom dessa samverkansformer: 

− Två fysiska näringslivsfrukostar, i februari med nästan 100 deltagare och en kombinerad fysiskt och 
digital i oktober, samt en digital träff med handels fokus under december med många tittare. 

− Som ersättning till 07:30 lanserades Studio Corona. Totalt 8 sändningar, med filmade intervjuer med 27 
företag. 13 programgäster från olika branscher och organisationer deltog under inslagen.   

− I februari genomfördes en välbesökt HR-träff på Elfa med ett 30-tal personer från HR-nätverket. 
Samma kväll genomfördes även en större affärspartnerträff tillsammans med Västerviks IK med drygt 
60 gäster från näringslivet.  

− Västervik Framåt och Västerviks kommun samverkar med Region Kalmar län, Almi och alla länets 
kommuner. Dessa månatliga möten handlar framför allt om erfarenhetsutbyte och samverkan. 

− Deltar som aktiv part i ”Marknadsrådet för internationell marknadsföring i Kalmar län”.  

− Styrelserepresentation i ”Föreningen Svenska Stadskärnor” samt ”Företagarna i Västervik”  

− Representerade i nätverket SNDMO (Swedish Network of Destination Management Organisations).  

− Ingår även i Visitas ”råd för besökarservice”.   

 

FO 4 − Näringsliv och offentlig verksamhet stödjer 
med gemensamma krafter hållbar innovation, 
integration och delaktighet där mångfald tas till 
vara  

Innovation  
Västervik Framåt fick i slutet av året erbjudande att ingå i ”den beslutande styrgruppen” för projektet 
”DigiBusiness” som drivs av Kalmar Science Park och finansieras av Tillväxtverket och europeiska regionala 
utvecklingsfonden. Detta stärker representationen från den norra länsdelen 

Vi har ingått en muntlig överenskommelse med Oskarshamns kommun och Atrinova affärsutveckling kring 
ett fördjupat samarbete. Västervik har genom detta fått ett erbjudande att prova på deras 
Inkubatorsverksamhet vilket kommer stärka upp oss inom arbetet med nya innovativa skalbara företag. Vår 
ambition är att genom samverkan skapa en starkare kraft kring innovation och företagsutveckling i norra 
Kalmar län. 

Västervik Framåt är även aktiv jurymedlem för innovationspriset SKAPA och priset delades i oktober ut till 
ett företag från Virserum med idéer kring digitaliserat skogsbruk. 

Vi har även inlett en samverkan mellan skola och näringsliv kring att utveckla UF-företagande med fokus på 
mer innovation och nya idéer. Under hösten genomfördes ”UF Boost” en samverkansdag mellan näringslivet, 
UF-företagen, gymnasieskolorna samt Slottsholmen. En välbesökt och mycket uppskattad aktivitet som ger 
energi åt UF-företagarna.  
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Integration 
Vi har anmält intresse för att vara del i att driva Västerviks kommuns projekt ”Yrkesvärd”, men här har 
projektarbetet legat nere under 2020. 

 

FO5 − I Västervik är det enkelt att starta och driva 
företag  

Företagsbesök 

Under 2020 genomfördes ett 20-tal företagsbesök där merparten skedde under våren. Syftet var att lära känna 
företagaren och verksamheten och samtidigt presentera Västervik Framåt och de tjänster vi kan erbjuda. 

I tillägg till detta genomför bolagets vd tillsammans med tjänstemän och politiker från Kommunstyrelsens 
presidium företagsbesök varannan vecka. Detta för att presentera oss, våra tjänster och få diskutera 
utmaningar och möjligheter. Tyvärr fick dessa ställas in under delar av pandemin men vi hann ändå 
genomföra 18 intressanta besök runt om i kommunen. Planen är att starta upp under våren 2021 igen. 

Nyföretagar- och företagsrådgivning 
Företagsrådgivningarna är uppdelade i Nystart respektive Företagsrådgivning. Antalet unika 
nystartsrådgivningar uppgick till 69 stycken där tiden i snitt per rådgivning är cirka 3x1 timmar. Fokus ligger 
under dessa rådgivningar på affärsmodell, budget och marknadsfrågor. Intresset för nyföretagarrådgivning har 
varit stort under året och 2020 blev ett trendbrott med hela 192 nystarter +32 % jämfört med 2019.  

66 unika företagsrådgivningarna genomfördes under 2020, där merparten handlar om att fungera som 
bollplank i utmaningar, hitta nya perspektiv och skapa fler affärsmöjligheter. 2020 har det även till stor del 
handlat om att guida företag inom de lokala, regionala och nationella stöd som funnits på marknaden kopplat 
till corona. Vår andel av de regionala medlen har ökat under senare år men det finns fortsatt mer att hämta. 

Under pandemin omprioriterades även resurserna och en person avsattes för att hjälpa besöksnäringen.  

Utvecklingsbidrag 
Under 2020 lanserade Västerviks Utvecklingscentrum tre olika stödformer, där Västervik Framåt fick i 
uppdrag att ta fram beslutsunderlag för det så kallade Utvecklingsstödet. Vi beredde under hösten ett 25-tal 
ansökningar som ledde till en rad utvecklande investeringar i Västerviks kommun.  

Starta eget-kurs  
Vi valde 2020 att ”ta hem” kursen som tidigare upphandlats av Ludvig 
& Co, för att driva den i egen regi. I samband med detta gjordes 
förändringar i kursens uppbyggnad och innehåll. Framförallt införde vi 
större delar av inspiration och föreläsningar samt mer ren 
kunskapsinlärning via självstudier. Vårens fick tyvärr ställas in men 
höstens kurs genomfördes i Västervik, Vimmerby och Hultsfred med ett 
av de högsta deltagarantalen på flera år. Totalt medverkade 37 blivande 
företagare. Våren 2021 är kursen helt digital. 
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Ung företagsamhet 
Att stötta Ung Företagsamhet i Kalmar län och bidra 
till att inspirera och guida gymnasieelever som valt att 
driva UF-företag, har under många år varit en 
självklarhet för Västervik Framåt. Under 2020 
utvecklades det samarbetet för att stärka relationen 
mellan näringsliv och skola. En mycket uppskattad 
aktivitet var höstens UF Boost där ett 20-tal UF-
företag deltog. Evenemanget hölls på Slottsholmen och 
innehöll såväl inspiration som god mat och ”speed-workshop” mellan företagare och elever. UF Boost bygger 
på ett nära samarbete mellan Västerviks Gymnasium, Gamlebygymnasiet, näringslivet och Västervik Framåt.  

”UF Boosts” syfte är att:  

− uppmuntra och entusiasmera unga blivande entreprenörer. 

− stärka samverkan mellan näringsliv och skola. 

− få fram produkter/tjänster som kan produceras och säljas av Västerviksföretag. 

− höja nivån på företagsidéerna från UF-företagen i Västervik. 

 

 

FO6 − Västervik har framgångsrik kompetens-
försörjning, från ungas skolgång till arbetsplats-
praktik och högskola  

HR-nätverk 
Västervik Framåt driver Västerviks HR-nätverk som engagerar cirka 100 personer och 60 arbetsgivare från 
både privat och offentlig verksamhet. Med ambitionen att träffas fyra gånger/år har vi under våren träffats en 
gång på Elfa. Efter denna träff har inga mer fysiska möten genomförts utan planeras att återupptas hösten 
2021 när vi alla är vaccinerade. Dock jobbar vi digitalt via e-post och telefon där spontanansökningar, cv:n, 
tips och tankar bollas.  

Samverkan med Campus Västervik 
Vi har under året samverkat och dels promotat Campus Västervik olika utbildningar som passat för bland 
annat permitterad personal. Framförallt har industriföretag nyttjat denna möjlighet. En ISO-utbildning 
initierades av oss då behovet kommunicerades vid flera företagsbesök, här svarade Campus Västervik snabbt 
upp och erbjöd sedan detta digitalt för företagen med lyckat resultat. Ny utbildning planeras för våren 2021. 
Flera digitaliseringsutbildningar för handel och serviceföretag har genomförts, även dessa via Campus. Vi har 
även varit en del i framtagandet av en ny ledarskapsakademi som lanseras och startar våren 2021.  

Övriga utbildningsinsatser mot näringslivet 
Under våren togs ett initiativ för en kompetenshöjande åtgärd för restaurangnäringen där 
utbildningssamordnaren Restaurangakademin med finansiering från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, 
genomförde första steget i en sommelierutbildning. Utbildningen riktade sig till permitterad personal på 
destinationens restauranger. Satsningen vi gjorde blev lyckad och vi tittar nu på att genomföra steg två.  
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Turistinformationstjänster 

Helårsverksam turistinformation 
Västervik Framåt driver en helårsöppen turistbyrå med i rådhuset vid Stora torget. Byrån är ”Tourist 
Information”-klassad enligt Visitas auktorisationskrav men profileras som Västerviks Turistbyrå. Byrån har 
under året varit bemannad måndag-fredag till och med maj månad, måndag-söndag under juni−augusti samt 
måndag-fredag återigen från augusti till mitten på november. Från och med den 11 november bedrevs 
turistbyrån helt digitalt på grund av pandemin. Turistbyrån har varit öppen för besökare under kontorstid via 
telefon, chatt och e-post. Entrén till Rådhuset har varit tillgängligt för besökare under kontorstid där en mini-
turistbyrå lyftes ut med syfte att hjälpa besökaren att få tillgång till informationsmaterial genom självbetjäning. 

Under det första halvåret deltog turistbyråns personal på en rekryteringsmässa för besöksnäringen för att 
rekrytera sommarpersonal. En studieresa med sommarpersonalen genomfördes där besök gjordes hos lokala 
besöksnäringsföretag i den södra delen av kommunen. Alla hotell i Västervik centrum fick också ett besök. 

Under soliga dagar skapades möjligheter för turister att möta turistbyrån utomhus på Stora Torget, för att 
minska risken för smittspridning och skapa en tryggare mötesmiljö mellan besökare och personal. Chatten på 
vastervik.com och Facebook blev ett viktigare verktyg och prioriterades för att kunna möta besökare digitalt.  

Turistbyrån coronaanpassades med ”Håll avstånd”-
markeringar och plexiglas vid disken, öppettiderna reglerades 
och marknadsföring gjordes kring möjligheten för kunderna 
att nå oss digitalt.   

Under 2020 hade vi 11 292 fysiska besök i turistbyrån vilket 
innebär en minskning på 47 % jämfört med 2019. Under 
högsäsongen maj tom augusti hade vi 9 576 besök, en 
minskning med 43% jämfört med 2019. Noterbart är att 
under perioden 1 januari–30 april samt 1 september–11 
november låg besöksantalet på samma nivå som föregående 
år. Den stora minskningen skedde under sommaren då en 
”minituristbyrå” under soliga dagar stod utplacerad på Stora 

torget. Dessa besökare har av naturliga skäl inte räknats in då det krävs att en gäst passerar räkneverket för att 
ingå i statistiken. Under för- och eftersäsong är normalt utländska gäster en stor andel av besökarna, men 
dessa uteblev nästan helt under 2020. Vi har hela tiden haft ökat fokus i de digitala kanalerna för att 
kommunicera med besökaren. 

Digital turistinformation 
I början av året gjordes en omställning för att skapa möjlighet för turistbyrån att 
bli mer digital och möta besökare även utanför den fysiska mötesplatsen. 
Turistbyrån anpassades för att kunna vara öppen oavsett restriktioner och möta 
besökare på de digitala kanalerna som finns. Inför säsongen byttes 
chattfunktionen för vastervik.com med uttalat mål att öka dialogen med besökare 
den vägen och även kunna följa upp en chatt efter gästens besök i Västervik. 
Genom digitaliseringen har vi kunnat erbjuda en helårsöppen turistbyrå 2020, med 
utökad närvaro i digitala kanaler. I turistbyråns chattfunktion messenger har vi från mars till december man 
haft 1 572 konversationer varav 85% med nya personer (som inte tidigare varit i kontakt med turistbyrån via 
chatt). Digital tillgänglighet av turistinformation finns på webbsidor, sociala medier och chattfunktioner. Ett 
initialt arbete med att hjälpa besöksnäringsföretag med sin digitala utveckling skulle ske i form av 
utbildningsinsatser under våren, dessa flyttades senare till hösten 2020 med anledning av corona. Turistbyrån 
har även jobbat med att uppdatera information på vastervik.com och skickat nyhetsbrev till besökare  
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Tryckt turistinformation 
"På plats"-material har producerats fram och uppdaterats. Det finns tryckta guider för att inspirera och 
underlätta besök i kommunen och dessa guider delas ut till servicepunkter och InfoPoints och finns även 
nedladdningsbara på vastervik.com. 

Ortsbroschyrer finns framtagna för Blankaholm, Odensvi, Totebo samt Öndal & Skedshult och finns att 
hämta på Västerviks Turistbyrå, hos InfoPoints/servicepunkter samt finns nedladdningsbara på 
vastervik.com. 

InfoPoints och minituristbyrå för servicepunkter 
InfoPoints har auktoriserats på fem strategiska platser utspridda i kommunen; Gamleby torg (Torghandels 
butik), Västervik Resort, Slottsholmens Marina, Skärgårdsterminalen och 35:ans kiosk i Överum. 

Samtliga InfoPoints har en minituristbyrå med för destinationen viktig turistisk information så som 
broschyrmaterial och kartor med mera. Turistbyrån är en möbel, en byrå, målad i destinationens profilfärger 
som ger besökaren möjlighet att på egen hand plocka turistiskt material om kommunen under ordinarie 
verksamhets öppettider. Byråerna finns även på samtliga servicepunkter. I dagsläget finns 14 turistbyråer 
utplacerade runt om i kommunen. Uppföljning har gjorts genom fysiska besök på samtliga servicepunkter och 
InfoPoints under sommaren samt ett uppstartsmöte inför säsong. 

I Loftahammar finns en sommaröppen, auktoriserad turistinformation som drivits i samverkan med Sweeds. 
Här finns turistisk information för destinationen i stort och med extra information om norra kommunen och 
skärgården. Här finns även en Ipad för onlineförsäljning av biljetter till skärgårdstrafiken. 

Biljettförsäljning till lokala arrangemang och aktiviteter 
På Västerviks turistbyrå säljs biljetter till lokala arrangemang och aktiviteter samt till skärgårdstrafiken. 
Normalt sker även försäljning av biljetter till Destination Gotland och ett flertal evenemang/konserter. Detta 
coronaår har flertalet av dessa biljettintäkter uteblivit på grund av inställda evenemang. 

Exponering av besöksnäringsaktörers material 
På Västerviks turistbyrå exponeras material från lokala besöksnäringsaktörer. Digital information delas i 
sociala medier och publiceras på vastervik.com.  

Informationstavlor i 
Västerviks kommun 
Västervik Framåt ansvarar för innehållet 
på 56 informationstavlor, 22 ortstavlor, 19 
skärgårdstavlor, 8 landsvägstavlor och 8 
Gotlandsterminalstavlor. Med 
utgångspunkt i 2019 års inventering 
påbörjades jobbet med att inför säsongen 
byta ut innehållet på vissa skyltar och 
också ta fram nya på platser där det 
saknas. 

Skyltar sattes upp bland annat i Loftahammar (Sandbyhovsbryggan, vid Ica och vid Källvik), Botorpsström, 
Blankaholm, Tindered, Östra Skälö, Ankarsrum (Långsjön) och vid Västerviks flygplats Mommehål. Samtliga 
skärgårdsskyltar har uppdaterats och bytts ut. 

Västerviks kommun ansvarar för infrastruktur, markupplåtelse, fysiskt genomförande, eventuella bygglov med 
mera. Arbetet med uppdatering av skyltar fortlöpte under hela 2020. 
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Externa samarbeten med grannkommuner och regionen 
Ett samarbete mellan turistbyråerna i Oskarshamn, Vimmerby och Hultsfred startades upp under våren. 
Syftet med nätverket är erfarenhetsutbyte i frågor som direkt rör en turistbyrås operativa verksamhet. Under 
2020 genomfördes 5 möten.  

På initiativ av Västervik Framåt, med finansiering av Region Kalmar län, bjöds regionens turistbyråansvariga 
till Västervik för att diskutera turistbyråfrågor och dela erfarenheter från respektive destination/kommun. 
Mötet fick senare, på grund av corona, ställas in med målsättningen att genomföras under våren 2021. 

 

Tilläggsuppdrag  
 

Projekt: Skärgårdstrafiken  
År tre inom ramen för det förstärkta arbetet med marknadsföring och att digitalt tillgängliggöra bokningen av 
skärgårdstrafik med utgångspunkt i den bokningsfunktion vi arbetade fram för två år sedan (iTICKET) 
innehållande bokningsmöjligheter skärgårdstrafiken. 
 
Västervik Framåt fick under hösten 2019/vintern 2020 uppdraget att arbeta fram en ny varumärkesidentitet 
för skärgårdsbåtarna Freden och Sladö som gick över i Västerviks kommuns ägo januari 2020. Tillsammans 
med Västerviks kommun och Tjustbygdens Sparbank tog vi fram en namntävling på Facebook så att 
besökare och medborgare själva skulle kunna vara med att bestämma namnen på båtarna. En tävling som 
genererade stort engagemang och där namnen till slut landade i Ellen Key (Freden) och Kung Märta (Sladö). 
Parallellt med detta arbetade vi fram en ny färgdesign för båtarna att målas om i samt ta fram förslag på 
interiör som även den matchade uttrycket i den grafiska profil som finns över varumärket Västervik.  
 
Mitt i detta kom coronakrisen vilket gjorde av interiören fastnade på en fabrik nere i Europa, men båtarna 
målades om inför säsongen och interiörerna är nu på plats. Vi var även med och beställde, köpte och skapade 
innehåll för det nya guidesystem som initialt installerades på Ellen Key. Ett guidesystem som skall öka 
båtupplevelsen i det att man får en guidad tur uppläst för sig när man åker förbi ett antal platser på de 
reguljära turerna, men framförallt under en specifik guidad tur längs Västerviks stads strandlinje och vidare 
mot Gränsö och tillbaka. Systemet heter HiStory och kommer under våren 2021 även att implementeras på 
annat utbud i Västervik.   
 
Tidtabellen fick göras om helt och trafiken kom till slut igång i slutet av juni, dock endast med en båt initialt 
och med begränsat att antal passagerare. Så även för båten Bella som trafikerar Loftahammar/Rågö/Hasselö. 
Trots detta omsatte 2020 iTICKET ungefär lika mycket som under 2019 och i princip all försäljning gick 
genom systemet. I marknadsföringen följde vi den plan vi satte 2019 med strategiska tryckta produkter och 
annonser samt en digital Facebookannonsering.  
 

Projekt: Marknadsföring Gotlandstrafik  
Det gemensamma samarbete med Destination Gotland och Astrid Lindgrens Vimmerby (i folkmun 
Vimmerby turistbyrå) som vi etablerat att skapa en gemensam semesterregion (där färjan är navet) fortsatte 
även 2020. Astrid Lindgrens Vimmerby har tagit ett strategiskt beslut att inte fortsätta samarbetet, men deras 
största aktör och den part vi främst jobbat med, Astrid Lindgrens Värld är alltjämt med i samarbetet. 
Västervik Framåt är den projektledande och drivande parten i samarbetet, även om Destination Gotland och 
till viss del Astrid Lindgrens Värld är med och skapar och beslutar de insatser vi tillsammans gör under ett år. 
Under januari och februari åkte vi tillsammans med Destination Gotland runt på anläggningar i Västervik för 
att söka paketlösningar och erbjudanden som skulle användas som en paket/erbjudande-sida på 
destinationgotland.se/vastervik. Vi fick ett bra gehör och hade en bra dialog. Sen kom coronakrisen och 
stoppade hela arbetet. Vi hade arbetat fram en gemensam medieplan tillsammans med Destination Gotland.  
 
De aktiviteter vi hann med att göra var att stå gemensamt på två resemässor i Linköping och Norrköping 
samt ta fram en gemensam reklamfilm som vi testade att köra på Tysklandsmarknaden. Även internationellt 
hade vi ett större gemensamt samarbete planerat. Vi hann även med att jobba fram grunderna i den digitala 
plattformen vi skräddarsytt på destinationgotland.se/vastervik.  
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Under hösten höll vi en destinationsövergripande planeringsdag inför säsongen 2021 i Västervik med aktörer, 
tjänstemän och politiker både från Västervik och Gotland. En träff Västervik Framåt samordnade och där vi 
till stora delar ritade upp riktlinjer för den plan som nu ligger för 2021. 

 

Övriga uppdrag och projekt  

Projekt: Företagsakuten i Västervik, 2020-04–2021-06 
Då projektet startade fanns ett stort behov av insatser för att hjälpa företagen att i ett akut skede ta 
professionell hjälp för att ta kontroll över sin situation och genom ett stöd kunna erbjuda starkt 
subventionerad ekonomisk eller -juridisk rådgivning. Strax efter att vi lanserat stödet lanserade även Region 
Kalmar län ett liknade stöd och vi valde då att i första hand styra över företagen till det regionala stödet.  

Sparbankstiftelsen Tjustbygden godkände att använda medlen i ett bredare perspektiv för att stötta företag 
under coronapandemin och då vi ännu inte nyttjat medlen i så stor utsträckning begärdes en förlängning av 
projektet fram till sommaren 2021. 

Följande har genomförts:  

− Samverkansavtal kring rådgivning med två aktörer; PwC och Ludvig & Co.  

− Ett 15 tal mindre rådgivningar hållits och i vissa fall har dessa slussats vidare till nationella stödåtgärder 
alternativt till regionala medel som konsultcheckar och andra stöd.  

− Regionens andra utlysning har också blivit upphandlad i denna tjänst, vilket har varit bra för Västervik 
då den upphandlade konsulten finns i kommunen.  

− Ett initiativ som vi nyttjade Företagsakuten till var då Länsstyrelsen erbjöd 10 affärsutvecklande 
rådgivningar för Kalmar läns kommuner, inriktade på små landsbygdsföretag. Dessa skulle finansieras 
till 70 % av Länsstyrelsen och resterande 30 % av företagen, så denna del av kostnaden nyttjade vi 
Företagsakuten till och fick bra genomslag. Under hösten har 5 företag genomgått rådgivningen och 
varit mycket nöjda med insatsen. 

− En gemensam annonskampanj för banker, försäkringsbolag och revisionsbyråer genomfördes.  

 

 

 

 

 

 

Projekt: Den hållbara gästupplevelsen (1),  
2020-09-01–2021-02-28  
Under sommaren utlyste Tillväxtverket möjligheten att söka projektmedel för att stötta den coronadrabbade 
besöksnäringen. Västervik Framåt fick med sitt projekt ”Den hållbara gästupplevelsen” medel för att ta fram 
ett digitalt analysverktyg som ska användas för företagsutvecklande insatser. Projektet är uppdelat i två delar 
där del 1 avslutas under Q1 2021. Projektet finansieras av Tillväxtverket samt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden. För del 2 har medel även sökts och beviljats från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden för att 
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genomföra utvecklingsinsatser. 

Under 2020 startades projektet upp och en upphandling av en konsult för utformning av analysverktyget 
genomfördes där konsultföretaget Research One fick uppdraget. ”Spånarmöten” genomfördes tillsammans 
med Research One som tog fram förslag på en strategisk rådgivningsmodell.  ERFA-möten startades upp för 
samverkan med Gotland och Oskarshamn. Ett seminarie och workshop upphandlades av Kairos Future för 
genomförande under Q1 2021. 

Projekt: Ökad konkurrenskraft 
2017-08–2020-08 (Slutrapporterat) 
Projektet har finansierats av Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Syftet har varit att 
skapa snabbare och ekonomisk hållbar tillväxt genom att erbjuda affärs- och verksamhetsutveckling av 
befintliga företag som leder till konkurrenskraftigare företag. 

Företagen har erbjudits systematisk affärs- och verksamhetsutveckling med Tjänsteboxar®, skräddarsydda 
affärsutvecklings- och specialistuppdrag för att stimulera utveckling och konkurrenskraft. Insatserna har varit 
framåtsyftande och utvecklande konsultinsatser i företagen och lett till bestående avtryck och en kontinuerlig 
positiv utveckling. 

Under hösten 2019 förstärktes projektorganisationen med en företagsrådgivare, som genom sina rådgivningar 
kommit i kontakt med många företag. Vi tog också ett beslut om att intensifiera vår uppsökande verksamhet 
för att nå ut till flera bolag och på så vis fånga upp nya behov av stöd. Fokus har, enligt omdisponeringen vi 
gjorde under projektets sista år, varit att minska ner på erbjuden konsulthjälp inom projektet, prioritera om 
och ägna mer egen tid till att hjälpa företagen att ta del av regionala medel, i första hand från Region Kalmar 
län. Detta för att ta större del av den regionala kakan och få en långsiktighet i framtida stödinsatser. Dessa 
stöd ger dessutom kunderna 50 % stöttning jämfört med projektets 40 %. 

Under 2020 fortsatte vi att erbjuda Tjänsteboxar® till näringslivet. Erbjudandena var enkla att förstå och 
smidiga för företagen att köpa och har gjort snabb nytta. Dessa har varit mest gångbara är inom två områden: 
Kommunikation och design (68 %) följt av Kommersiell fotografering (15 %). Genom dessa köp har även 
lokala bolag gynnats då de fått sälja sina tjänster via de upphandlade boxarna. 

Inom projektet har vi också erbjudit affärsutvecklings- och specialistuppdrag, men även här intensifierade vi 
kontakterna med Region Kalmar län. Här har möjlighet till konsulthjälp inom ett flertal områden varit aktuella 
men innan vi erbjudit affärsutveckling eller specialistuppdrag har vi alltid undersökt möjlighet till stöd från 
andra aktörer som tex. IUC’s Robotlyft. Två uppdrag har varit av större karaktär där det ena företaget 
startade en franchisekedja som rullar ut i Sverige, med hjälp av expertkompetens. I det andra fallet har vi 
arbetat med ett bolag som utvecklar en helt ny och patenterad vattenreningsteknik. Bolaget har 
uppmärksammats och vunnit flera innovationspriser. 

Sammanfattning måluppfyllnad: 

− Vi har uppnått projektmålen med totalt 151 sålda Tjänsteboxar® och 7 affärsutvecklingsuppdrag samt 
14 specialistuppdrag, totalt 172 uppdrag jämfört med målsättningen 120 stycken (+43 %). 

− Flera affärsutvecklingsuppdrag som låg i planen styrdes om till rådgivning och hjälp med ansökan om 
medel från andra aktörer. Målet under sista året har också varit att framtidssäkra hjälp och stöd efter 
projektets slut. Under sista projektåret har man ökat volymen på företagsstöd från Region Kalmar län. 

− Målsättningen var att deltagande företag skulle öka sin omsättning med +25 % under projekttiden. Då 
det är eftersläp med upp till 3 år på tillgängliga årsredovisningar har vi fått titta på de som är 
tillgängliga. Deltagande aktiebolag med tillgänglig årsredovisning har haft 21 % ökning per år i snitt. 
Skulle man dra ut denna trend över 3 år överträffar vi målsättningen på 25 % med god marginal. 
(Källa: Alla bolag). 

− En annan målsättning var att öka antalet anställda i deltagande företag och där har antalet totalt gått 
från 266 personer (2017), 296 (2018) och 322 (2019) +56 anställda vilket motsvarar en prognostiserad 
ökning på +31 % över en treårsperiod. (Källa: Alla bolag). 
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− Vi har även löpande mätt kundnöjdheten med våra Tjänsteboxar® och vi har fått bra feedback. Frågan 
”Hur nöjd är du med Tjänsteboxar® som tjänst” får 4,4 i betyg på en 5-gradig skala. På frågan ”Om 
man skulle rekommendera Tjänsteboxar® till någon annan” svarar hela 90 % ja. 

Tillväxtdagen  
Tillväxtdagen är Västervik Framåts största produkt som till 100 % finansieras av sponsorsinsatser och 
deltagaravgifter från besökare. Tanken var att genomföra dagen under början av juni 2020 men evenemanget 
sköts upp först till den 9 september 2020, sedan 2 juni 2021. Nytt datum för Tillväxtdagen är nu den 7 
september 2021 och programmet med föreläsare är satt och vi hoppas på att det går att genomföra. 

Västervik Citysamverkan 
Företagen inom Västervik Citysamverkan hör till de verksamheter som påverkats mycket av coronapandemin. 
Det har dock skiftat väldigt mycket mellan branscher och även över tid.  

Insatser med akuta åtgärder såväl nationellt som lokalt har satts in och lindrat. Restauranger har genomgått en 
period från totalt mörker till försiktig återhämtning via takeaway. Vidare till en bra sommar och tidig höst. 
Sen rullgardinen ner igen när julbordsförsäljningen uteblev. En fortlöpande dialog med kommunen har förts 
och flera riktade insatser har hjälpt en del företag från katastrofens rand. Butiker inom ”coronavänliga” 
branscher som till exempel hemmafixande, blommor, livsmedel med mera har kämpat med att hitta olika 
coronasäkrade lösningar för tillströmmande kunder och många har haft ett riktigt bra år. Branscher som 
kläder, skor, smycken, fest har haft ett betydligt tyngre år. Hotell har gått från noll intäkter under våren till en 
lyckad sommar och tidig höst. De av stadens boendeanläggningar som normalt har låg beläggning vintertid 
har drabbats mindre medan andra haft en svart avslutning på 2020. Fastighetsägare, som oroats över 
uteblivna hyresintäkter, har kraftsamlat för att hjälpa sina hyresgäster att hitta lösningar att anpassa sig till nya 
kundbeteenden.  

Citysamverkan har haft en viktigare roll än någonsin och arbetet 
ställdes om. Evenemang ställdes in och fokus handlade istället om 
att hjälpa verksamheterna att hitta vägar ut krisen. 

Nedan några exempel på aktiviteter som gjorts:  

− Marknadsföringskampanj för att stötta det lokala.  

− Kundernas förändrade beteende med övergång till 
onlinehandel påverkar försäljningen. Ett arbete har startat 
med att hjälpa de butikerna att ställa om till kundernas nya 
beteende. Butiker har erbjudits utbildning i hur man startar 
och driver webbutik, en samlingssida för lokal e-handel har 
skapats, vastervik.com/ehandla. 

− Gratis hemleveranser har testats i två omgångar. 

− För att kunderna ska hitta sina lokala butiker under den 
digitala delen av köpprocessen, har en 
marknadsföringskampanj "e-handla lokalt" genomförts. 

− Ringklockor och visir har köpts in. 

− Citykompetens; gratis onlineutbildning för Instagram, Facebook och Visual Merchandising 

− Coronaanpassade evenemang har genomförts; Shoppa dag och kväll, Lokala Handelns dag, Citybingo 
och Takeawayspel. 

− Presentkortskampanjer tillsammans med butiker och arbetsgivare. 

Handelns utveckling i Västerviks kommun 
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Sällanköpshandeln i Västervik har minskat med 102 miljoner 2016–2019. Från 927 miljoner till 825 miljoner, 
från index 81 till 72. Detta samtidigt som sällanköpshandeln i grannkommunerna ökar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ökning av omsättningen för dagligvaror räddar dock upp totalomsättningen för handeln i kommunen. 
Men för Västervik innebär den vikande sällanköpshandeln förlorade arbetstillfällen och minskade 
skatteintäkter. 

Handelsrådet och styrelsen för Fastighetsägare i Västerviks stad lämnade därför i slutet av 2019 in skrivelse till 
Västerviks kommun om behovet av en etableringspolicy för handeln samt en strategi och en handlingsplan 
för stadskärnans framtid.  

Kommunstyrelsen lade ett uppdrag hos Västervik Framåt och Västervik Citysamverkan och delfinansierade 
”ett underlag för en handels- och etableringsguide som även ska kunna tjäna som delunderlag till en fördjupad översiktsplan för 
Västervik” med 100 000 kronor. Resten av kostnaderna uppmanades Västervik Framåt att söka projektmedel 
för. Finansiärerna Fastighetsägarna GFR och Köpmannastiftelsen tog finansieringsbeslut i november  

Arbetet startar 2021, vilket passar bra i arbetet med att bygga staden ”post corona”. Fokus ska ligga på att se 
över var handel och service ska finnas i framtiden, vad stadskärnan ska kännetecknas av i framtiden i 
förhållande till övriga staden. Planen är även att titta på utbudet, stråken, innehållet, tätheten av bostäder, 
utbildning, verksamheter och besökare. 

Verksamhetsplan 
Arbetet inom Citysamverkan följer en årlig verksamhetsplan som fastställs av styrgruppen. 2020 har av 
naturliga skäl fått en annan karaktär än ett vanligt år. Planen är uppdelat i processledning, centrumledning, 
marknadsföring & information, presentkort, omvärld och projekt. 

Processledning 

Processledning handlar om allt från gatumiljö och tillgänglighet till trygghet och attraktivitet. Här är Västervik 
Framåt länken mellan näringslivet och kommunen och står för strukturen i samverkan, det vill säga bjuder in 
till möten och ser till att frågor tas vidare till rätt forum och samordnar ärendena.  

Fastighetsägarna i Västerviks stad har haft digitala medlemsmöten och styrelsearbetet har varit intensivt med 
fokus på att hitta lösningar för utsatta hyresgäster. 
Handelsnätverket och restaurangnätverket har också haft en hög mötesintensitet i olika forum.  

Några frågor som behandlats under året är koncept för takeawayluncher för gymnasieelever, dialog och länk 
mellan kommunen och restauranger kring avgifter för uteserveringar, tillfälliga parkeringar för avhämtning, 
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aktiviteter på torgen; scen på Fiskaretorget, pop up-park med mera. 

Centrumledning 

Centrumledaren har lagt mycket tid på dialog med företag och hitta vägar att nå ut till kunder. Ett stort antal 
nya företag har blivit partner i Citysamverkan då behovet av att vara en de i större sammanhang upplevs 
viktigare än någonsin. Året inleddes med planering för ett gediget program. Det mesta fick ställas in och 
istället lades fokus på att hitta andra aktiviteter och kampanjer för att kunderna på ett säkert sätt skulle ha 
tillgång till staden och dess utbud. 

Marknadsföring och information 

Ett vanligt år handlar marknadsföringen till stor del av att synliggöra evenemang och aktiviteter. Istället har 
fokus lagts på att stötta det lokala, lyfta fram öppettider, erbjudanden och det lokala presentkortet. Via 
annonser, affischer, flyers, ljusskylt, sociala media, webb. Ökat fokus på Instagram och digital annonsering. 
En shoppingkarta har tryckts upp och finns även nedladdningsbar på vastervik.com. 

Presentkort 

Västervik Framåt administrerar ett 
lokalt, elektroniskt presentkort som 
kan lösas in för shopping, mat, service 
och nöjen hos över 110 företag i 
Västervik och Gamleby. 
Marknadsföring av presentkortet som 
en del i att stötta den lokala handeln 
har resulterat i rekordförsäljning.  

Många arbetsgivare har köpt kortet 
som gåva till anställda. Presentkortet 
omsatte hela 6,3 miljoner kronor 2020 
mot ca 2 miljoner ett vanligt år. Pengar 
som bara kan användas i lokala 
verksamheter.  

Omvärld 

2020 blev året då det nationella nätverkandet blev viktigare än någonsin. Centrumutvecklare från hela landet 
har hjälpts åt och delat med sig av tips och lösningar. Detta genom nätverket Sveriges Centrumutvecklare. 
Fastighetsägarna GFR, Svenska Stadskärnor och Svensk Handel är ytterligare några av de vi samverkar med 
och inspireras av. Vi är representerade i styrelsen för Svenska Stadskärnor samt i juryn för Årets Stadskärna.  

Projekt 

Partnernas satsade slantar växlas upp med projektpengar. Till projektet "Den framtida staden" beviljades i 
november 100 000 kronor från Fastighetsägarna GFR och 20 000 kronor från Stiftelsen 
Köpmannaförbundet. 

Projekt: Förstudie – Handel och service i en digital värld  
Hösten 2019 beviljades från 95 200 kronor från Region Kalmar län och 130 000 kronor från Tillväxtverket till 
en projektförstudie om ”Handel & service i en digital värld” Första steget omfattar en nulägesanlys samt en 
handlingsplan. 

Förstudiens tänkta innehåll var att göra en omfattande nulägesanalys för att se i vilken utsträckning företagen 
hanterar den digitala omvärlden. Detta genom att lokalisera behoven hos handeln i mötet med digitala 
konsumenter, skapa en fokusgrupp kring problematiken kring digitaliseringen och hur man bemöter den, göra 
studiebesök i andra städer för att samla in inspiration identifiera utmaningar. 

Projektet inleddes med en enkät som gav en överblick över den aktuella digitala närvaron. Enkäten plus 
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projektledarens genomgång av företagens digitala närvaro visar att handel- och serviceföretagen jobbar på en 
rad olika nivåer. Några arbetar hårt med sociala medier, andra med e-handel eller hemsidor. En del kör på 
konceptet ”click and collect” medan andra enbart fokuserar på sin fysiska butik. Man har mycket att lära av 
varandra för att kunna höja den digitala nivån på hela den fysiska handeln. Utmaningen är att hitta en 
gemensam strategi för hur den digitala handeln kan bli en del av den fysiska butiken.  

På grund av pandemin fick projektet ställas om och studiebesök och fokusgrupper blev inställda. Istället 
fokuserade Västervik Framåt extra på att hjälpa företag inom handel med digitala verktyg och kurser för att 
kunna hantera och klara situationen på ett bättre sätt. 

Dessa aktiviteter gjordes under förstudien: 

− En nulägesanalys med fokus på den 
digitala påverkan på den fysiska 
handeln i Västervik. Här undersöktes 
vilken påverkan digitaliseringen hade 
på handeln och hur 
Västerviksföretagen ska kunna möta 
digitaliseringen på bästa sätt. 
Rapporten innehåller en handlingsplan 
för ett projekt som ska verka för högre 
digital närvaro av Västerviks handels- 
och serviceföretag för att möta 
kundernas nya behov. 

− En digital utbildning i att öppna och 
driva en enkel e-butik genomfördes med 6 deltagande företag. 

− En lokal e-handelssida togs fram där lokala e-butiker kan synas på en och samma webbadress 
(vastervik.com/ehandla). På så sätt kunde vi marknadsföra lokal e-handel på ett snyggt och bra sätt.  

− I samarbete med föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad skapades ett koncept för lokal 
hemkörning av varor från e-handel i lokala sällanköpsbutiker till privatpersoner.  

− Två utbildningar har tagits fram och genomförts tillsammans med Campus Västervik; "Digital 
marknadsföring" med 20 deltagare och "Att driva e-handel" med 12 deltagare 

− Köpt in platser på en utbildningsplattform med korta utbildningar anpassade för handelsföretag inom; 
Instagram, Facebook och Visual merchandising som lokala företag kan gå när det passar dem. 

− Under projektet har vi haft erfarenhetsutbyte med Kalmar och Helsingborg, samt ett möte inom 
Kalmar län för att diskutera läget i handeln och hjälpa varandra till kreativa lösningar för lokal handel. 
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Projekt: Genomförande – Handel & service i en digital 
värld 
Hösten 2020 beviljades 406 000 kronor från Region Kalmar län till genomförandet av ”Handel & service i en 
digital värld”. Projektet inleddes 2020, men merparten av aktiviteterna ska genomföras 2021 och 2022. 

En helhetslösning ska skapas för handel- och serviceföretag som vill implementera digitaliseringen i sina 
verksamheter. Projektet innehåller utbildning, material och lotsning till digital rådgivning. 

Projekt: Marknadsföring av lokal handel i Västerviks 
kommun 
Västervik Framåt beviljades 100 000 kronor i projektmedel från Region Kalmar län för att marknadsföra lokal 
handel i Västerviks kommun. Stödet har använts till att marknadsföra av fysiska butiker som har försäljning 
online. Kampanjer för presentkortet och lokal e-handel har genomförts mot vastervik.com/ehandla. 

Projekt: Regional Trendspaning 
Tillsammans med Kalmar och Oskarshamn har Region Kalmar län avsatt 200 000 kronor till en regional 
trendanalys för framtidens handelsplatser. Trendspaningen ska ta fram ett lokalt och regionalt anpassat 
underlag för att bygga framtidens stad och handelsplats som kan användas av deltagande kommuner, lokala 
fastighetsägare och näringsidkare. Projektet inleddes 2020, med genomförande 2021. 

Inom projektet ska följande göras 

− Sammanställning av trendrapporter, statistik och information i dialog med nationella organisationer.  

− Digital enkät till kommuninvånare.  

− Digitala enkäter, telefonintervjuer och lokala dialogmöten med fastighetsägare, näringsidkare och 
berörda tjänstemän och politiker. 

− Extern bedömning av platserna och sammanfattande analys. 

Projekt: BID Överum 
Projektet BID Centrala Överum avslutades 
under januari 2020. Men arbetet har fortsatt, 
då Västerviks kommun beviljades LONA-
stöd från Länsstyrelsen i Kalmar län. Tack 
vare BID finns en grupp i Överum som 
tillsammans med kommunen återskapar den 
gamla koloniträdgården. Under våren 2020 
har stigen vid ån blivit klar, det har tagits 
jordprover på kolonilotterna och 
proffsklippning av de väldigt gamla 
fruktträden gjordes, test gjordes att sätta 
några potatisar och lök. Skolbarn tillverkade 
insektshotell som sattes upp på stigen.  

Det gamla huset ”Finska föreningen” revs och det gjordes en ritning av området där det framkommer 
placering av kolonilotter, förråd, uteklassrum, brygga, öppen yta för lek och gemenskap. I maj var det möte 
med bygglovshandläggare angående strandskydd. Arbetet kommer påbörjas när det blir klartecken från 
Västerviks kommun. Tjust fågelklubb har gjort en inventering och dokumenterat fåglarna runt ån. 

Under hösten införskaffades papperskorgar till området. Till halloween sattes det upp pumpor vid ingången 
till trädgården och till vintern julkärvar. Stigen fylldes på med tomtar och kulor. Överums resurspersongrupp, 
inklusive styrelsen, gjorde 358 mantimmar 2020. 
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Projekt: BID Gamleby 
Projektet avslutades i januari 2020. I en samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och kommun har en 
nulägesanslys och en affärsplan med tillhörande handlingsplan tagits fram. Projektet har finansierats av 
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och näringsidkare i Gamleby. Västerviks kommun har delfinansierat genom 
en så kallad BID-manager/processledare på kommunledningskontoret. I februari övergick arbetet med att 
genomföra handlingsplanen till Gamleby Bysamverkan. Se nedan.  

Gamleby Bysamverkan 
2019 tecknade Västervik Framåt avtal med Gamleby Företagarförening (GFF) angående Gamleby 
Bysamverkan som bygger på liknande upplägg som Västervik Citysamverkan.  

Uppdraget omfattar processledning för att genomföra handlingsplanen för BID, evenemangsledning, 
information och marknadsföring, omvärld. Möjlighet för medlemmar att delta på föreläsningar, utbildningar 
med mera samt att växla upp medlemmarnas insats i projekt. Dessutom har GFF:s medlemmar möjlighet att 
ta emot det elektroniska presentkortet.  

Västervik Framåt har anlitat en Byledare som jobbar med planering, genomförande och marknadsföring av 
evenemang och aktiviteter tillsammans med byledargruppen och är kontaktperson för medlemmar.  

Året inleddes med att flera 
evenemang genomfördes i 
centrala Gamleby; 
julgransplundring, loppis, 
rekryteringsdag, Fest & 
Bröllopsmässa, Musik på 
Centrum och Lokala Handelns 
Dag. Sen kom corona och ett 
stort antal planerade event ställdes 
in eller sköts på framtiden. Fokus 
lades då på att marknadsföra det 
lokala utbudet och de kreativa 
lösningar och erbjudanden som 
föddes ur krisen.  

Marknadsföring skedde genom 
helsidor i Västerviks-Tidningen 
och i Gamlebyplatsen, 
presentationer av medlemsföretag 
i sociala media, tryckta och digitala affischer med budskap ”Handla med kärlek − handla lokalt” och 
erbjudanden från medlemmar på vastervik.com/gamleby. Flera kampanjer kopplade till det lokala 
presentkortet. 

Några aktiviteter har dock kunnat genomföras; Lokala handelns dag, Shoppinglördag och temadagar med 
fokus på att handla lokalt. Trimbingo och flera tävlingar vid jul; Byspelet och finaste pyntade julgranen.  

Genom Bysamverkan har skyltar och shoppingkartor satts upp på flera håll i centrala Gamleby, vid E22:an 
och 35:an. Byledaren har dessutom jobbat med att rekrytera flera nya medlemmar samt med en etablering av 
en pop up-butik i Gamleby Köpcentrum. Arbete har också gjorts för att få ett finare torg vid Gamleby 
Köpcentrum, Karl-Erik Månssons torg. Bord, bättre belysning med mera har satts upp. 
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Projekt: Sagobyn 2019-2021 
Västervik Framåt har på uppdrag av Gamleby Företagarförening fått projektmedel från Sparbanksstiftelsen 
Tjustbygden för evenemanget Sagobyn i Gamleby. Evenemanget ställdes in och genomförs 2021. 

Projekt: Evenemang Året runt  
2019 beviljade Sparbanksstiftelsen Tjustbygden 350 
000 kronor till att under tre år genomföra några 
evenemang i samverkan med lokala företag, 
föreningar och organisationer. Året började med 
planering och möten inför Konstrundan i maj, 
Västervik Outdoor och After Run Gamleby i juni 
samt Hasselörodden i juli. Det enda som kunnat 
genomföras är Hasselörodden utan publik, bevakat 
av ett filmteam samt Konstrundan i september. 

 

 

Krogkultur 
Evenemanget, som finansieras av restauranger i Västerviks stadskärna, var planerat att genomföras i mars och 
oktober. Planeringen av marseventet inleddes, artister bokades in och viss marknadsföring genomfördes. Allt 
fick blåsas av och restaurangerna fick sin insats återbetald.  
 
Visfestivalen på stan 
En analys av kringaktiviteterna på stan under Visfestivalsveckan gjordes i början av året. Analysen inleddes 
med enkät om hur Västerviksborna ser på arrangemanget. I stora drag uppskattas det mycket och det 
viktigaste är gott om uteserveringar och musikunderhållning på scen. Barnaktiviteter och matutställare är 
också uppskattat. Det som fick mindre röster är övriga utställare. Även restaurangerna fick säga sitt och de 
upplevde att kringaktiviteterna har en viktig funktion och då gärna musik på scen och barnaktiviteter. 

Önskemål fanns från flera restauranger att utöka uteserveringarna. Butikerna är inte lika direkt berörda, men 
de vittnade om hur viktiga Visfestivalsdagarna är för dem. Utifrån detta skapades tillsammans med 
samhällsbyggnadskontoret och Västervik Miljö & Energi en långsiktig struktur för Visfestivalen på stan med 
en tydlig fördelning mellan organisationerna. Men, sommaren 2020 blev inte som andra somrar och därför 
behöver analysen uppdateras och omvärderas inför framtida aktiviteter och arrangemang. 
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Affärspartner och NKI 
210 företag av kommunens företag har valt att bli affärspartner till 
Västervik Framåt vilket är en fördubbling sedan 2016. Som 
affärspartner utvecklas företaget tillsammans med näringslivet i 
Västervik och blir en viktig del av vår kommuns tillväxtarbete. 
Partnerskapet visar också att man tror på och stöttar vårt arbete och 
genom detta ger Västervik Framåt mandatet att företräda näringslivet i 
kommunen. 

Affärspartneravgiften används bland annat till medfinansiering av 
projekt och kan på så vis växlas upp och göra större nytta.  

NKI - Västervik Framåt kundenkät  
Bolaget gör med jämna mellanrum, kundundersökningar. Här frågar vi kommunens företagare vad de tycker 
om vårt arbete och näringslivsklimatet kommunen. Under 2018 och 2019 pausades denna då det gjordes 
separata undersökningar kopplat till näringslivsklimatet, men nu har vi åter genomfört en mätning och jämför 
med resultatet 2017. 132 företagare har svarat vilket är i nivå med de senaste mätningarna.  

63 % av de som svarat har 0 till 9 anställda, vilket speglar bilden av företagen i Västerviks näringsliv.  

De största branscherna som representerats är Industri 15 %, Hotell & Restaurang 13 % följt av Handel och 
Byggbranschen med 9 % vardera. Svar kommer från nästan alla tätorter i kommunen med störst antal 64 % 
från Västervik, följt av Gamleby 12 % och på tredje plats Loftahammar med 6 % av svaren. 

Resultaten visar att 87 % (71 %, 2017), på ett eller annat sätt haft kontakt med Västervik Framåt och av dessa 
var 52 % affärspartners till oss (49 %, 2017).  

Anledningen till kontakten har främst varit: 

− Nätverkande, frukostmöten eller konferenser 57 % (71 %, 2017) en naturlig minskning under pandemin. 

− Evenemang 29 % (24 % 2017).  

− Företagsrådgivning 28 % (22 %, 2017). 

− Företagen ser ett framtida behov av våra tjänster inom följande områden:  

− Nätverkande/samverkan 56 %, vilket är samma nivå som 2017. 

− Marknadsföring 42 %, ökat med 4 % mer är 2017. 

− Utbildning 32 %, en ökning med 7 % jämfört med 2017  

 

Det man förknippar med Västervik Framåt är främst:  

− Utveckling 55 % 

− Samordning 46 % 

− Inspiration 45 % 

− Kompetens 42 % 

− Tillväxt 42 % 

Svaren som ligger i linje med det vi vill bli förknippade med 
och vårt uppdrag.  
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Vi har genom åren frågat om vårt arbete bidrar till ett bättre näringslivsklimat. Glädjande nog kan vi 
konstatera att hela 79 % av de som svarat håller med och siffran har ökat med 6 % sedan förra mätningen. 

 

Nöjdhet näringslivsklimat 

41 % (53 % 2017) av de tillfrågade företagen är nöjda, 
eller mycket nöjda med näringslivsklimatet i kommunen 
något som minskat sedan 2017. 45 % sätter betyg 3 
(varken eller) och 14 % är missnöjda med 
näringslivsklimatet. Det ger ett snittbetyg på 3,4 vilket 
får anses vara ett bra betyg på näringslivsklimatet i 
Västervik.  

 

 

 

 

 

 

 

Samlat grepp om näringslivsfrågorna  

71 % (61 %, 2017) av de svarande anser att 
Västervik Framåt tar ett samlat grepp om 
näringslivsfrågorna i Västervik. 17 %, jämfört med 
24 % 2017, vet ej eller har ingen åsikt om detta och 
vi känner att vi nått ut bra med vårt budskap och 
erbjudande. 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga frågor  

82 % (72 %, 2017) upplever Västervik Framåt som 
ett serviceinriktat företag. 

84 % (80 %, 2017) av dem som nyttjat våra tjänster 
anser sig fått service av hög kvalité. 

84 % (78 %, 2017) vill gärna vända sig till oss igen. 

Slutligen kan vi konstatera att 77 % (70 %, 2017) 
har ett bra förtroende för bolaget, Endast 10 % (20 
%, 2017) har ingen uppfattning i frågan och vi har 
lyckats med uppgiften att sprida information om 
vårt arbete med till flera som också i större 
omfattning uppskattar nyttan vi tillför näringslivet i 
Västervik.   
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Ekonomirapport 2020-01-01−2020-12-31  
 

I diagrammet på nästa sida visas intäkter från Västerviks kommun och övriga finansiärer, samt kostnader i 
respektive uppdrag och projekt.  

Bolagets största uppdrag är kopplat till Västerviks kommuns näringslivsstrategi med Näringslivstjänster 
fokusområde 1–6. Uppdraget omsatte totalt 17,2 miljoner kronor varav kommunen står för 54 % och 
näringslivet 46 %.  

Inom detta uppdrag ligger:  

− Nätverkssamordning  

− Företagsutveckling och rådgivning  

− Inflyttarservice  

− Etableringsarbete  

− Innovations- och integrationsarbete  

− Samverkan skola/näringsliv  

− Destinationsutveckling  

− Turismmarknadsföring  

− Evenemangssamordning  

− Marknadsföring av varumärket Västervik  

 

Bolagets näst största uppdrag är Turistinformationstjänster. Uppdraget omsatte 1,6 miljoner kronor, där en 
liten del utöver det kommunala uppdraget är intäkter i form av provisioner och försäljning i turistbyrån.  

Inom detta uppdrag ligger:  

− Drift av en åretruntöppen turistbyrå  

− Fem InfoPoints med extern personal  

− Underhåll av 56 informationstavlor 

− Service via chatt (messenger), telefon, e-post och sociala medier  

− Utbildning och kontakt med besöksnäringen i Västerviks kommun  

− Digital turistbyrå på vastervik.com  

− Tryckta besöksguider med olika teman 

 

Se diagram på nästa sida. 
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Näringslivstjänster fokusområde 1–6 och Turistinformation 
 

 
Övriga uppdrag 
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Resultaträkning 2020-01-01–2020-12-31 
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Näringslivsfakta – Västerviks kommun i siffror  
per 2020-12-31 

 

I Västerviks kommun fanns vid årsårsskiftet 2020/2021 totalt 3 406 aktiva företag* och 3 762 arbetsställen** 

 

Nystartade företag 
Totalt startade 192 företag 2020 och 
allra flest i februari. Jämfört med 
2019 då 145 företag startade, en 
ökning med 33 %.  

De bidrar i sitt startskede med cirka 
259 arbetstillfällen.  

De 71 nyinflyttade företagen bidrar 
med cirka 115 arbetstillfällen. 

Västervik har 30 % andel nya 
företagsledare som är kvinnor jämfört 
med rikssnittet på 33 %. 

 
Nettotillväxt och konkurser 
Under 2020 hade Västervik en nettotillväxt på totalt 57 företag (+1,7 %) jämfört med 2019.  

Antal konkurser under 2020 var 20 stycken jämfört med 19 stycken under 2019. 

Branschfördelning 
Västerviks kommuns nystartade företag skiljer sig från riket främst inomtre branschsektorer: Tjänsteföretag    
-12,2 %, Handel & Restaurang +7,8% och Jord & Skog & Energi +6,2 %. Den största sektorn Tjänsteföretag 
innefattar företag som erbjuder tjänster inom bland annat it, ekonomi, reklam, juridik, försäkring, uthyrning 
av fastigheter och maskiner, resor, städning, kropps- och hårvård.  
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Alla företag – största AB  
AB med huvudkontor i Västerviks kommun, 10-i-topplista. Rangordnas efter omsättning enligt senaste 
bokslut. Förändring mot föregående bokslut finns inom parentes. 

 
Alla arbetsställen –största arbetsplatserna 
Största arbetsplatserna i Västerviks kommun oavsett huvudkontor, filial och juridisk form, anges i 
storleksintervall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Källa: UC Selekt januari 2021  

* Företag: inkluderar juridiska formerna aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB); enskild näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar 

(EF) samt banker och försäkringsbolag. Endast aktiva företag som är registrerade för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift ingår. Huvudkontor+filialer. 

**Arbetsställen: inkluderar ovanstående juridiska former samt ideella föreningar >1 anställda, bostadsrättföreningar, stat och kommun, organisationer, 

stiftelser samt andra juridiska former. Huvudkontor+filialer. 


